
کد غرفهشماره سالننام شرکتردیف

1Alce

ALCE is established in 1968 and producing mainly MV and LV CTs, VTs and insulators for 

indoor and outdoor applications in 3 facilities. We proudly export to 4 continents and 

more than 60 countries all around the world. ALCE is global provider in energy sector 

with solutions for measurement and insulation devices. Policy of ALCE is based on 

continuous improvement, quality and customer satisfaction.

38400

2DEKUMA Rubber and Plastic 

Technology(Dongguan) Ltd.

DEKUMA is a well known international solution provider of rubber and plastic 

processing technologies. DEKUMA provides TOTAL SOLUTION for customers on turn-key 

basis.

38413

3Dongguan Chengdong Electronic Technology 

Co.,Ltd.
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS38A545

4FATECH ELECTRONIC CO., LTD.

We are professinal manufacturer on R&D, production and sales of surge ide range of 

lighting & surge protective devices, lightning stike counters, lightning protection 

accessories, which are widely used in electric, transportation, communictions, energy, 

miltary, public safety and other fields

38414

5FAW JIEFANG WUXI DIESEL

 ENGINE WORKS
diesel engine，generator38485

6Forever Cable Materials Group
XLPE,Semi-conductive inner bonded&outer strippable compounds,Galvanised Steel 

tape,PP Filler Yarn,Polyester Tape,Copper Tape
38419

7FOSHAN LUXMATE OPTOELECTRONICS CO,LTDLED BULB, LED TUBE, LED FIXTURE, LED DOWNLIGHT, LED FLOOD LIGHT AND OTHERS40713

8Guangdong Hottech industrial Co.,Ltd.components38A538

9Guangzhou Hongyu electronic Co.,Ltd.PCB FOR LIGHTING38A541

10Guangzhou Maclean Power Co., Ltd.

1.A world leading manufacturer of composite insulator with capacity of 1.5 million 

strings per year 2.Rich experience on OEM of composite insulator 3.Individual FRP rod 

factory with capacity of 200 ton/month

38436

11HAINING XINGUANGYUAN LIGHTING 

TECHNOLOGY CO.,LTD.

LED Tubes, Bulbes, Panels, Fixtures, Fluorescent Lamps, Horticultural Lighting, 

Acquarium Lamps, Counterfeit Machiens, Mosquito Lamps.
40714

12Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Steam turbine and auxiliary equipments in oil refinery plant, petrochemical plant, 

power plant, sugar plant, glass plant, HRSG plant,.etc.
38485.1

13HENGYI ELECTRICAL CO., LTD.

we are specialized in manufacturing and selling APF,SPC,SVG,intelligent power 

capacitor compensation equipment ,intelligent filtering capacitor compensation 

equipment , High voltage and low voltage power capacitor, reactive power 

compensation controller etc

38417

14Hongli Zhihui Group (HONGLITRONIC)High Power Ceramic LED、COB LED、SMD40722

15Hyundai Heavy Industries Co. BulgariaTap changers and power transformers manufacturing44A924

16Jiangsu Huapeng Transformer Co., Ltd.6-550kV Oil Immersed Transformers 6-132kV Cast Resin Transformers38416

17Jiangsu Reliable Industry Co., Ltd.

JIANGSU RELIABLE INDUSTRY CO. LTD (RLB) was established in the year 2001 in the fast 

developing city of Changzhou. RLB has been working dynamically to become a 

preferred supplier of Wire & Cable materials and a reliable provider of equipment, 

systems and solutions.

38411

18JIANGXI JIAWEICHENG ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO. ,LTD

JIAWEICHENG Electronics Co. Ltd. Specializes in manufacturing the full range of 

Aluminum Electrolytic Capacitors in China with the Brand “JWCO”.
38A572

19JIANGXI TOP QUANTUM LIGHTING TECH. CO., 

LTD.

Main products : LED BULBS, PANEL LIGHTS, DOWN LIGHTS , PURIFICATION FIXTURE, T8 

FIXTURE, CFL ... two factories have more than 300 working people , covers 200,000sqm 

filed, have the ROHS, CE, 3C, UL ...certification , can do SKD support .

38A569

20Liaoning Rongxin Xingye Power Technology 

Co.,ltd

Rongxin Power Electronic Co., Ltd, one of the listed companies in China, is mainly 

engaged in medium-voltage power electronic equipments, products include medium-

voltage power grid reactive power compensator, harmonics filters, series compensator, 

variable frequency converter, inverter.

38437

21Mornsun Guangzhou Science & Technology 

Co.,Ltd

DC/DC Converter, AC/DC Converter, AC/DC Adapter, Control ICs, PV Power supply, 

Isolation transmitter, IGBT Driver, Transceiver module
38435

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
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22MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH

 On-load tap-changers

- Voltage Regulators 

- Fleet Monitoring

- Monitoring Systems

- Voltage-regulated Distribution Transformer

- Active Filters

- Asset Management

44A934

23Nanyang Jinniu Electric Co., Ltd.Surge arrester, Metal Oxide Varistor38412

24NINGBO SUNPU LED CO., LTD.COB LED,TOP LED, SMD LED, standard dip LED and LED Lighting.40720

25Power Machine

"Power Machines" PJSC is a global power engineering company, one of the world's top 

five industry leaders. "Power Machines" has a rich expertise and competence in the 

design, manufacture and complete supply of power equipment for thermal, nuclear 

and hydroelectric power plants, various industries, transport and ship power.

44A938

26Shenzhen Weidy Industrial Development Co., 

Ltd
CAPACITOR38A525

27SIQI TECHNOLOGY CO.,LTD.
We Produce Automatic Transfer switch,Switch Disconnector,Digital meter,Relays and 

MCB,MCCB.
38438

28STAR LIGHTING LTD

STAR LIGHTING, established in 1999, now has more than 10,000 square meters 

production area and 200 employees. Its well-equipped production lines and laboratory 

provide constant high-class products, the professional and well-organized QA team 

assures reliable high quality products, and the smart R&D team always innovates to 

provide the latest and unique products.

38A568

29SUZHOU BOYUAN SPECIAL TRANSFORMER 

CO.,LTD.

SUZHOU BOYUAN SPECIAL TRANSFORMER CO., LTD. IS A HIGH-TECH JOINT-STOCK 

ENTERPRISE THAT INTEGRATES RESEARCH、DEVELOPMENT AND MANUFACTURE. 

LOCATED IN THE BURGEONING MODERN PORT CITY——ZHANGJIAGANG ECONOMIC 

DEVELOPMENT ZONE (SOUTH SIDE).

38415

30Wellwin Precision Mould Co., Ltd.
In the electric field, we mainly make molds for suspension insulators, hollow core 

insulators, surge arrestors, cable accessories etc.
38418

31Wenzhou Rhenes
manufacoty produce low voltage electrical devices. circuit breaker, Contactor,SPD 

,switch
38440

32Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd.

Phase Control Thyristors- and inverter thyristors in Stud & Capsule package, REVERSE 

CONDUCTING THYRISTORS(RCT)、Asymmetric thyristors , solid state relays、series 

diodes(Standard and fast Recovery Diodes- in plastic package ,Stud & Capsule package, 

high voltage plastic package diode, schottky diode etc.)

38410

33Yiyang Anxing Electronics Co.,LtdWe focused on the manufacturing of aluminum electrolytic capacitors for 10 years.40724

34Yiyang Pengcheng Technology Development 

Co. Ltd.
PCHICON38A544

35YUYAO LINGTONG ELECTRIC APPLIANCE 

CO.,LTD.
LED BULB40725

36Zhejiang Chenfeng Science and Technology 

Corp., Ltd
LED COMPONENETS40723

37Zhongshan Chengyuan Photoelectric 

Technology Co., Ltd.
Southeast Asia40721

38ZHONGSHAN DONE LIGHTING TECHNOLOGY 

CO., LTD.

DONE is a professional LED DRIVER,SOLAR CONTROLLER,SURGE PROTECTION DEVICE 

manufacturer.DONE products pass TUV/CB/CE/SAA/ 

CCC/BIS/UL/FCC/RoHS/ISO9001:2015 and other international and domestic industrial 

standard certificate.

40715

39Zhongshan Xiongna Hardware Lighting 

Technology Co., Ltd.
LED down light, LED track light, LED panel light， tube, bulb40716

71237تولید یراق آالت شبکه توزیع نیروی برقابتکار شبکه توس رعد40

ابداع صنعت برق41

ترانسفورماتورهای خشک و روغنی کم (پل مانتد وترکیبی-پدمانتد)تولیدکننده انواع پست کمپکت

جعبه انشعاب و سوئیچخانه های فشار متوسط با (تحت لیسانس کره جنوبی)تلفات توزیع و نیروگاهی

قابلیت اندازه گیری ولتاژ اولیه، اتوبوسترهای سه فازه آنلود، مانیتورینگ آنالین ترانسفورماتور

61136

35348تولید سنسور های دماابزار دقیق وستا42

35307تولید کنترلرهای صنعتیابزاردقیق شیراز43

38455تولید کننده ماشین آالت صنعت سیم و کابلاجزاء دوار کاتی44

61124تولید تابلوهای برق صنعتی فشار ضعیف و فشار متوسطاحداث قدرت نیرو45

38B638تولید انواع چراغ های ضدآّب ال ای دی ، مخصوص نمای ساختمان و محوطهارتقا صنعت رشد46

44B1007تولید کننده روغن های صنعتی و ترانسفورماتورارم شیمی آذربایجان47
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38404وارد کننده لیمیت سوییچ میکروسوییچ و کانکتور و ادوات برق صنعتیاژند برق48

71225 در زمینه احداث پستهای فشار قوی و خطوط انتقال1پیمانکار رتبه اسسکو49

38A537برق و لوازم الکتریکی و اعالم حریقاعالم حریق آریان50

اعالنیرو51
طراح و مجری نیروگاه های مقیاس کوچک، خدمات انرژی، فروش برق، تولید همزمان برق و حرارت 

CHP و تولید همزمان برق، حرارت و برودت CCHPتولید و خدمات دیزل ژنراتور 

فضای باز بین سالن 

خلیج فارس و میالد
2014

(کنتاکت کلینیک)افق پالتین و اتصال پارسیان 52
مشاوره و طراحی انواع پالتین ها و . خرید و فروش قطعات برق صنعتی . تولید قطعات برق صنعتی 

مقاطع فلزی
71236

افق محور صنعت53
 و همچنین تولید کننده DGF-50اولین طراح و تولید کننده دستگاه فنر زن برقی سیم کشی با نام 

جدیدترین فنر های سیم کشی و کابل کشی در ایران
61133

44B1020افکارسنجی54

38495تولید سیم و کابلافالک الکتریک خراسان55

40702فروش قطعات الکترونیک- فروش لوازم روشنایی ال ای دی شارپ56

38474تولید سیم و کابلالبرز الکتریک نور57

35379ساخت و تولید تجهیزات برقی اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتیالبرزمیکروسیستم58

61160تولید کننده راد و مفتول آلومینیمالکامهرکیمیا59

38402بازرگانیالکترو پدیده آلفا60

الکترو رعد گلستان61
مشاوره، طراحی و ساخت انواع تابلو برق فشار ضعیف و متوسط از قبیل ثابت و کشویی و همچنین 

انواع پست های کمپکت پیش ساخته
31B222

38A531تولید کننده ترانسفورماتور اندازه گیری جریانالکترو مبدل آرمان62

61154تولید کننده انواع سیم الکی گرد مسیالکتروسیم63

الکتروکهربای شکوه64
دیمرهای صنعتی کنترل دما و طراحی و  - SSRرله حالت جامد - طراحی و تولید کلید های گردان 

 و دیمر المپLEDتولید المپ های 
38B690

44A900طراحی، ساخت و تولید انواع کنتور برق دیجیتال پیشرفته و هوشمندالکترونیک افزارآزما65

الکوپارس66

 فیکس، انواع SF6تولیدکننده انواع دژنکتورهای خأل در دو نوع کشویی و فیکس، دژنکتورهای گازی 

 وخشک SF6 وفیوزدار، انواع سکسیونرهای غیرقابل قطع گازی SF6سکسیونرهای قابل قطع گازی 

(سرتیری)و سکسیونر قابل قطع گازی هوایی 

31A112

38434سیم و کابلالماس کاران فن آور67

61130صنعتی خورشیدی تجهیزات شبکهالوند نیرو آسا68

امداد کارافزار پارس69
یراق آالت و نوار آب بندی مربوط به تابلو برق، سیستم های هواساز،سیستم های حمل و نقل، رک 

های اطالعات قفل های الکترونیک، سیستم های کنترل دسترسی و متعلقات
31B281

LED38B611تولید انواع محافظ و رابطهای برق وهویه هاى الکتریکى و المپهای امگالکترونیک70

61120اجرا و تامین کاال در حوزه تاسیسات برقی, مشاوره , طراحی امید بنیان عمران71

امیدان منظومه گسترش اطالعات72
-سامانه تشخیص پالک خودرو-سامانه کنترل پارکینگ-نمایشگرهای صنعتی مانیتورینگ -ویدئووال

نرم افزاروسخت افزار سفارش مشتری
35300

61134نیروگاهیامیران تولید یاران وطن73

61108 کیلوولت45تولید کننده انواع برقگیر فشار ضعیف و فشار متوسط تا سطح ولتاژ انتقال توان پایدار74

44B1018انجمن انرژی بادی ایران75

76
انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان

 تابلوهای برق ایران
61168انجام امور مربوط به تشکل صنف تابلوسازی

تولید تجهیزات ارتایجادکاران77
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2066.1

31B226تولیدکننده تجهیزات ارتینگ و حفاظت دربرابر صاعقه مجری و مشاورایجادکاران آینده نیک78
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تجهیزات تست و اندازه گیری برقی(گروه اندرسون)ایده نگاران توسعه پارس 79
فضای باز سالن میالد 

و آلمان
2041

38A532 سوراخکاری، برشکاری و ویکات بردهای الکترونیکCNCتولید کننده دستگاههای ایده نوین توس80

ایران ترانسفو81

گروه صنعتی ایران ترانسفو به عنوان یکی از پیشگامان تولید ترانسفورماتور و بزرگترین تولید کننده 

 تحت لیسانس شرکت زیمنس آلمان 1346ترانسفورماتور های قدرت در خاورمیانه ، در سال 

حداکثر تا : توان: -ترانسفورماتورهای فوق توزیع. 1: محصوالت این شرکت شامل . تأسیس گردید

توان : - ترانسفورماتورهای با قدرت باال. 2 کیلو ولت 170حداکثر تا : ولتاژ- مگا ولت آمپر 100

:  کیلو ولت ترانسفورماتور با طراحی ویژه 420حداکثر تا : ولتاژ-  مگا ولت آمپر 500حداکثر تا 

 ترOn-loadترانسفورماتورهای توزیع با کلید تبدیل ولتاژ 

38491

44A965ایران ترانسفو82

35362تولید کننده و تامین کننده انواع تجهیزات دمایی و ابزار دقیقایرانیان دما پارس83

31A100تولید کننده انواع تابلو های برق و جعبه های انشعاب کامپوزیتیایمن ایستا الکتریک84

61168تولید کننده تابلو برقایمن سپاهان تابلو85

آدنیس الکترونیک86

تولید کننده دستگاه های اندازه گیری صنعتی و کنترل کننده های حرارتی و برودتی 

فاز، آمپرمتر، ولتمتر، فرکانس متر، 3انواع ترموستات، رطوبت سنج، مولتی متر  )میکروپروسسوری

(کسینوس فی متر، مولتی فانکشن، کانتر، پالس میتر، دورسنج

35313

38B606الکترونیک و روشنایی ال ای دیآذرالیت87

71214تولید تجهیزات برق صنعتی کات اوت فیوز و فیوز المنتآرانیرو سپاهان88

44B1011باتریآرمان باطری89

40A750کابل های تخصصی قدرت ،کنترل،شبکه،فیبر نوری و تجهیزات وابستهآروند انرژی90

31B224قطعات پلیمریآروین صنعت بسپار91

آریا ترانسفو قدرت92

 مگا ولت آمپر، 550 کیلو ولت و تا توان 420طراحی و تولید انواع ترانسفورماتورهای قدرت تا ولتاژ 

انواع راکتورهای موازی و ترانسفورماتورهای خاص صنایع شامل ترانسفورماتورهای شیفت فاز، کوره، 

طراحی و تولید انواع . یکسوساز و چند ولتاژه تحت لیسانس شرکت رویال اسمیت ترنسفورمرز هلند

و ترانسفورماتورهای خشک رزینی تا ولتاژ  (کنسرواتوری و هرمتیک)ترانسفورماتورهای توزیع روغنی 

. کیلو ولت آمپر 4000 کیلو ولت و تا توان 36

44A963

38A501تولید کننده المپ و چراغ ال ای دیآریا ترانور93

38430تولید سیم و کابلآریا گستر توسان کابل94

آریا مبدل توس95
کنترل فاز و , ، مفصل های رزینی  (جریان و ولتاژ )طراحی و تولید انواع ترانس های تروئیدی 

. . .کنترل بار و 
35319

آریا نور شکوه96
تولید انواع المپ و پنل و تجهیزات روشنایی و محافظ الکتریکی و الکترونیکی و کلیدهای مینیاتوری 

و پاورسوییچ
40A771

40700تولیدکننده ماشین آالت پرداختکاری و پلیسه گیری و پولیشآریاسایان گستر97

35339تامین کننده از برنده های تولید داخل کشور- بازرگانی آرین شیمی ایرسا98

61159شرکت تولیدی سیم وکابل بابرند سیم وکابل برترآرین کابل وارنا99

آرین کلید پارس100
طراحی،ساخت مونتاژ کلیه تجهیزات شبکه های توزیع و انتقال برق کلیدهای فشار قوی ، متوسط ، 

ضعیف
31A156

44B1014تست و بازرسیآزمایشگاه های صنایع انرژی101

61154طراحی و ساخت و مونتاژ انواع تابلوهای برقآسیا نیرو تابلو102

38B679محافظ های الکترونیکیآفرالکترونیک103

31B240تولید کننده درب بازکن های تصویری و صوتی و جک درب های کنترلیآلدو104

71250سازنده یراق االت و تجهیزات برقیآلوکاست ایران105

38425ساخت قالب اکستروژن و تولید پروفیل های اختصاصی اکسترودی آلومینیومآلوم طرح پاسارگاد106
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38487تولید هادی های آلومینیومی ، تولید راد آلیاژی و خالصآلومینیوم کوهرنگ زاگرس107

61154نیروگاه های گازی کوچک ، تابلو برق ، مولد گازسوز ، انواع دیزل ژنراتورآموت سپهر108

61168آموت سپهر109

31A134تجهیزات حفاظت دربرابر صاعقه و ارتینگآموج فرایند110

38447تولید کامپاندهای پلیمریآمیزه های پلیمری ابهر111

40732تولید کننده محصوالت روشناییآنی نور گستر شفق112

38B613تولید کننده درایورهای روشنایی، منابع تغذیه و تجهیزات خانه هوشمندآی ویرا113

انرژی خورشیدیآینده سازان سیاره سبز114
فضای باز سالن میالد 

و آلمان
2040

38B627هوشمندسازی ساختمانآینده سازان و ایده پردازان نسل ت115

38A577روشناییباپیران نور116

38A575توزیع و فروش کاالی برق ، الکتریک و روشناییبازرگانی برق و صنعت مغان117

باسط پژوه تهران118

- طراحی و تولید دستگاههای اندازه گیری و مانیتورینگ قدرت کنتورهای سه فاز تعرفه دار

Measurement Center -سیستمهای مانیتورینگ پستهای - سیستم مدیریت مصرف انرژی

...نمایشگر تپ پوزیشن و - Analoge Center- آالرم یونیت- تولید، انتقال و توزیع 

44B1034

باوند پایا تاب119

تولید کاالهای الکتریکی و الکترونیکی و انواع محصوالت دیگر، واردات انواع موارد اولیه وقطعات و 

کلیه کاالهای مجاز، صادرات محصوالت و کلیه کاالهایمجاز، توزیع و فروش محصوالت و کاالهای 

دیگر، اخذ نمایندگی از شرکت های خارجی و داخلی ،اعطای نمایندگی به شرکت ها و اشخاص 

داخلی و خارجی، ثبت شعبه در کلیه شهرها و ناطق کشور و مناطق آزاد و ناطق ویژه اقتصادی، انجام 

کلیه فعالیت های تولید و بازرگانی در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، اخد تسهیالت از بانک ها 

و موسسات مالی داخلی و خارجی، جلب و همکاری با سرمایه گذار و شر

38B681

برق آوران120
طراح و تولیدکننده انواع تابلو برق - طراح و مجری پروژه های تاسیسات، اتوماسیون، نیرو، ابنیه 

فشار ضعیف و فشار متوسط
61168

61154مرکز پژوهش های خورشیدی-برق منطقه ای یزد121

44B1042.1برق نیوز122

برق و تاسیسات داریان123

 تامین EPC کیلوولت به صورت 400احداث پستهای فشار قوی و خطوط انتقال نیرو تا سطح ولتاژ 

تجهیزات و اجرای پروژه های صنعتی شامل سیستم های الکتریکال ، کنترل و ابزار دقیق تولید و 

فروش تجهیزات برقی ضد انفجار

71231

38456اتصاالت کابل(کلوته)برق و صنعت ژرفا124

برناالکترونیک125

تولید انواع ترانسفورمر رکتیفایر های حفاظت کاتدیک و توان باال جهت استفاده در صنایع مختلف 

انواع مقاومت های الکتریکی صنعتی و بصورت خاص مقاومت اتصال زمین تولید انواع هیترهای 

شیمی ها تولید کنترل دور .صنعتی معمولی و ضد انفجار جهت استفاده در پاالیشگاهها و پترو

 تولید انواع رله های الکترونیکی فشار ضعیف ۱۱kvالکتروموتورهای توان باال در ولتاژهای تا 

زمانی و ابزار دقیق و نمایشگرهای دیجیتال تابلویی تولید انواع مفصل های کابل فشار - حفاظتی 

ضعیف از نوع رزینی ترانسفورماتور در ولتاژ و توان های مختلف برای

35380

71233تجهیزات ارت- برقگیر و اسپیسرهای بین فازی سیلیکونی - کات اوت فیوز - تولید انواع مقره بسپار سازه الوند126

بک افزار127
 –کانورتر  –اینورتر  –باتری شارژر - یو پی اس  )طراحی و ساخت سیستم های الکترونیک صنعتی 

سیلد اسید- پلنته  –ارائه باتری تیکل کادمیوم  (ترانسدیوسر  –رکتیفایر 
40718

31A124چاپ و تبلیغاتبنا تدبیر نیکان128

بهداد الکتریک129
محافظ و دوشاخه های - چند راهی - هواکش - کلید و پریز  )تولید کننده قطعات الکتریکی 

(... صنعتی و 
38B692

38B667تولیدکننده محصوالت روشنایی ال ای دی(اکووات)بهین نور سرمد 130

44B1000تولید کننده انواع دستگاه سنجش انرژی برقبهینه سازان توس131
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61110....پیمانکار و توریع کننده و تامین کننده قصعات و تجیزات برقی و گازی و نفتی پاالیشگاهی و بین المللی پیمان نیوساد انرژی132

38450تولید تجهیزات نگهدارنده کابلپارس اخگر133

44B1032تولید کننده کلید مینیاتوری و کنتور برقپارس توان آزما134

71242 خطوط و پست های انتقال نیرو و نیروگاههای تولید انرژی برقEPCاجرای پارس ساختار135

smd-dip-cob40A756تولید کننده المپهای ال ای دی تولید کننده چیپ ال ای دی پارس سامان ایرانیان136

پارس سویچ137
 کیلوولت، 420 کیلوولت الی 7.2تولید کننده کلید و سکسیونرهای فشارقوی و متوسط از رنج 

اتوماسیون توزیع، ساخت تابلوهای فیکس و کشویی، کنترل، حفاظت و مانیتورینگ
31B248

31B203تولید ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان فشار متوسط و فشار ضعیفپارس شار بارز138

35330تولید کننده سکسیونر و دژنکتور تابلوییپارس کلید تابان139

38A586تولید لوازم برقیپارس کوشان140

31A108تولید منابع تغذیه بدون وقفهپارس کویر اروند141

35366تولید کننده سرکابل و مفصل برقپارس مفصل آسیا142

31B244ساخت انواع پست ها و تابلوهای برقپارس نیرو تابلو143

44B1028تولید یراق آالت تابلو برقپارسا صنعت144

61149تولید انواع سیم و کایل برق و تلفنیپارسان کابل145

پارسان مقاومت تجهیز146

مقاومت ترمز •بانک بار مقاومتی • (NGR)مقاومت اتصال زمین  •:تولید کننده مقامت صنعتی

فیلتر •کنترل کننده موتور •تستر و دشارژر باتری •مقاومت راه انداز موتور  • (DBR)دینامیکی 

بانک بار مجازی•هارمونیکی 

44A932

(PTS)پارسیان تراش صنعت 147
طراحی، تولید تجهیزات و اجرای سیستم های ارتینگ، حفاظت در برابر صاعقه و سرج و جوش 

احتراقی
35371

35335تولید لوازم اندازه گیری و رله های صنعتیپارسیان کنترل148

پارسیان یراق شبکه149

تولید کننده انواع رولینگ و قرقره های کابل کشی هوایی و زمینی و انواع صاعقه گیر های استیل و 

مسی با روکش نیکل کروم و انواع اتصاالت سیستم ارتینگ و صاعقه و قالب های جوش کدولد و 

جوش احتراقی

71238

38A578حمایت از ایده های نوآورانه و فناورانه جهت تولید محصول و تجاری سازی آنپارک علم و فناوری دانشگاه سمنان150

31A102طراحی و تولید ابزارهای دقیق هیدرولیکیپاسکال پرس151

پاالیش نیرو تجهیز152

فعال در زمینه خدمات مهندسی، تامین کاال، ساخت و اجرای  (پاالنیر)شرکت پاالیش نیرو تجهیز 

پروژه های تولید، انتقال و توزیع نیروی برق در صنایع فوالد، نفت، گاز و پتروشیمی، تاسیسات نیرو 

و نیروگاهی، راه آهن درون شهری و برون شهری از مراحل مقدماتی تا مراحل راه اندازی و بهره 

برداری 

35356

61154تولید انواع رک های استاندارد نیروگاهیپایا سیستم153

تولید ابزارآالت و ماشین آالت هیدرولیک برق صنعتیپایاپرس154
فضای باز سالن میالد 

و آلمان
2072

38448تولید کننده لوله های فوالدی برق سینی کابل و فلکسی بلپایپ فوالد ایران155

پایدارپلیمر اوژن156

پایدار پلیمر اوژن اولین تولید کننده مستربچ دیفیوزر و انواع پروفیل و طلق های مهتابی مات 

(Defuser) همچنین انواع ورق دیفیوزر و . و شفاف مورد استفاده در صنایع روشنایی میباشد

قطعات تزریقی مورد مصرف در انواع المپ ها و چراغ های ال ای دی بر پایه پلی کربنات قابل ارایه 

، شفافیت باال ، عدم خیرگی، UVمحصوالت این شرکت ازجنس پلی کربنات،حاوی آنتی. می باشد

.راندمان مطلوب و در ابعاد و مقاطع مختلف قابل رقابت با برندهای خارجی میباشد 

40A755

برج نور- شاسی سیار دیزل ژنراتور - تابلو سنکرون دیزل ژنراتور - کانوپی سایلنت - دیزل ژنراتور پایور دیزل آسیا157
فضای باز جنوب 

سالن میالد
2059

61168تولید کننده تابلو های فشار ضعیف و متوسطپدیده برق و صنعت158

35334تهیه و توزیع پیچ و مهرهپرشین پیچ159
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۸تولید کننده انواع سیم وکابل افشان و مفتول ، مس و آلومینیومپژواک البرز160
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2070

61168طراحی ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازی انواع تابلو برقپشتیبانی صنایع161

71208تولید مقره سیلیکونی و انواع کاور برق گیر ترانس کت اوت و اسپیسرپلیمرعایق اسپادانا162

31A127متعلقات ، لوله. تولید کننده سینی و نردبان کابل ، سیستم ساپورتینگ پوشش نیرو منور گستر163

پویا باد نیرو164
بزرگترین تولید کننده انواع هادی های هوایی تمام آلومینیومی و هادی هوایی آلومینیومی با مغزی 

و تنها تولید کننده هادی پرظرفیت با مغزی کامپوزیتی در ایران (کلد و گالوانیزه  )فوالدی 
71222

پویا صنعت165

کارت چنج اور ، انواع کارت رله ، کارتهای  , Smart PLC )طراحی و تولید بردهای الکترونیکی 

تابلو بوستر پمپ ، دیزل ) ، طراحی و مشاوره و ساخت انواع تابلوهای برق صنعتی (... و I/Oریموت 

(... ،توزیع ، خازن و PLC ، کنترل ATS ، BMSژنراتور ، 

35337

31B217تولید کننده بدنه های تابلو برق از جنس کامپوزیتپویا گوهر آفتاب166

مجری نیروگاه های تولید برق مقیاس کوچک گازسور و خورشیدیپویان افزار یزد167
فضای باز بین سالن 

خلیج فارس و میالد
2011

پویش گستر صنعت168
ساخت وتعمیر و تامین تجهیزات نیروگاهی ،بویلر،مبدل های حرارتی،توربین ،کمپرسور،ژنراتور،وارائه 

خدمات مهندسی
44B1042

61140تولید کننده ادوات برق فشار ضعیفپیچاز الکتریک169

تابش تابلو شرق170
تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط ، تابلوهای حفاظتی ، بانک خازنی ، تابلوهای کشویی ،پست 

کامپکت
61154

61157تولیدکننده قطعات بتنی پیش ساختهتاژه صنعت سنگسر171

35309طراحی،تامین، نصب و راه اندازی پروژه های مخابرات ، اتوماسیون ،اسکاداتامین سیستمهای کنترل و مخابرات ایران172

61154خازن ، بانک خازنی ، انواع راکتورهای فشار ضعیف و فشار متوسط ، انواع فیلتر هارمونیکتجهیزات برق فراکوه173

(تپکو)تراشه پرداز پویا 174

 با هدف تحقیق، توسعه، طراحی و ساخت محصوالت در 1377تپکو فعالیت رسمی خود را از سال 

ساخت : شاخه های اصلی فعالیت تپکو عبارتند از. صنعت الکترونیک و کامپیوتر آغاز کرده است

 ارائه سیستم ها و راه RFIDتجهیزات تست برای صنعت برق ساخت تجهیزات در حوزه تکنولوژی 

RFIDحل های جامع مبتنی بر تکنولوژی 

35351

ترانسفورماتورسازی کوشکن175

 و تا رنج ولتاژ 2000kvaتولید کننده انواع ترانسفورماتور های توزیع روغنی کم تلفات تا رنج توان 

36KV همچنین تولید کننده انواع ترانسفورماتورهای ویژه صنایع نظیر ترانسفورماتور های کمپکت و 

36KV و تا رنج ولتاژ 5000KVAزمین، یکسوساز ، دوال ولتاژ هرمتیک بالشتک گازی تا رنج توان 

44A922

31B238تجهیزات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیقتضامنی گروه بازرگانی موسوی و برادران176

(تک نیرو)تعاونی کارکنان نیروگاه یزد177
بازرگانی و تامین قطعات - بهره برداری و تعمیرات مولدهای نیروگاهی- تولید انرژی الکتریکی

نیروگاهی
31B210

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتعمیرات نیروگاهی ایران178

31B229تولید کننده ی اسکلت فلزی تابلو برق و انواع یراق االت اسکلت تابلو برقتک ماهان179

38443ساخت سیلندر ومادون ساخت ماشین االت صنعت سیم و کابلتکرول180

71255تولید کننده و پخش کننده قطعات الکترونیکی و رگالتورهای خازنیتکنو سان181

led38B646تولید سیستمهای نورپردازی تهران کیت182

71203تولید کننده ی یاق آالت شبکه توزیع برق(تپکو)توان پارس کوثر آریا183

توان ره صنعت184

 آمپر، انواع کنتاکت پرچ های تک و دوفلزه 630 تا 12تولید کننده انواع کلیدهای گردان از 

تابلویی و هوایی،  (SF6)الکتریکی تولید کننده کلید دیسکریپنسی تولید کننده سکسیونرهای گازی 

...سرسیم و

31B242

38B655تولید کننده انواع کلیدهای برقی و صنعتی و رابط های برقتوانکار185

44B1059برق و الکترونیکتوس فیوز186

61154تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط ، تابلوهای اضطراری ، بانک خازنیتوسعه انرژی پایا187
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فروش و خدمات پس از فروش انواع دیزل ژنراتور و ژنراتور گازسوز و تجهیزات وابستهتوسعه صنایع دیزلی مبنا188
فضای باز سالن میالد 

و آلمان
2042

61151 انیدرید فتالیکDOP,DOTPسیم و کابل روغنهای pvcگرانول : تولیدتوسعه صنایع رضا189

38B651روشناییتوسعه صنایع روشنایی خزرشید190

توسعه صنایع روشنایی روناک191
 همچنین LED Tube و کم مصرف، تولید پنل های روکار و توکار ،تولید LEDتولید المپ های 

تامین کننده چراغ های صنعتی و ضد انفجار
38A580

(صباباتری)توسعه منابع انرژی توان 192
خودرویی و . صنعتی . مخابراتی. تولید کننده انواع باتری ها و ذخیره سازها جهت مصارف نیروگاهی 

...
38486

توسعه منابع آب و نیروی ایران193
از جمله )ایجاد، توسعه و تکمیل طرح ها و پروژه های تأمین و انتقال آب و تولید انرژی بر ق آبی 

و همچنین انجام خدمات مدیریت طرح در زمینه های مذکور (تأسیسات تلمبه ذخیره ای
44A953

pvc38444تولید کامپاند های تولیدی گرانول قزوین194

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق اصفهان195

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق آذربایجان196

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق بندرعباس197

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق بیستون198

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق تهران199

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق خراسان200

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق خلیج فارس201

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق رامین202

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق زاهدان203

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق سهند204

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق شازند205

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق شهید رجایی206

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق شهید سلیمی207

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق شهید مفتح208

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق شیروان209

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق فارس210

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق کرمان211

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق لوشان212

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیتولید برق یزد213

61170نیروگاهی و تولید برقتولید نیروی برق دماوند214

44B1038ژنراتورهای گازسوز- نیروگاههای موتورتولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه215

تولیدی رعد216
تولید ملزومات تابلو برق صنعتی،ترمینالهای ریلی و متعلقات داکت های صنهتی و غیر صنعتی،کلید 

مینیاتوری
38481

71217تولید و توزیع لوازم و قطعات برق صنعتیتولیدی نور آرای شمال217

تولیدی و صنعتی آژینه218
 و GRPساخت تجهیزات نگهدارنده کابل از قبیل سینی ، نردبان کابل و کاندوئیت از جنس 

گالوانیزه گرم و فابریک
35352

تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان219

 کیلو ولت ،کابلهای ابزاردقیق و 230تولید انواع کابلهای قدرت فشار ضعیف ،متوسط و قوی تا 

کنترل ،کابلهای آرموردار و غالف سربی ،کابلهای با روکش الستیک ،کابلهای هوایی و خود نگهدار 

،کابلهای کواکسیال و مخابراتی و انواع سیم و کابلهای ساختمانی

38466

35327تولید و تامین تجهیزات برق صنعتی ضدانفجار و ضدآب و غبار(نتیب)تولیدی و مهندسی نوآوران تجهیزات ایمن برق 220
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35361ارسترهای حفاظتی- صاعقه گیر - ، همبندی و حفاظت در برابر صاعقه  (ارتینگ)سیستم زمین تونیر221

35305تولید انواع مدارهای چاپی الکترونیکجنرال الکترون کیت222

جهاددانشگاهی علم و صنعت223
-تست مطابق با استاندارد محصوالت فشارقوی-طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی فشارقوی

-طراحی و ساخت رکتیفایر - و شارژرهای صنعتیupsطراحی و ساخت 
35367

224
خدمات )خدمات انرژی توسعه ایستگاهی نیرو خاصه 

(انرژی تانیر

با استفاده از  (نیروگاه های مقیاس کوچک)مجری، مشاور، بهره بردار نیروگاه های تولید پراکنده 

موتورژنراتورهای گاز سوز

فضای باز جنوب 

سالن میالد
2050

61154تامین تجهیزات نیروگاه خورشیدیدادمان یزد225

31B220کلید جداساز هوایی- فیوزلینک- تولید کات اوت فیوزدالمن226

38441تولید و تأمین کننده اتصاالت کابل برق و مخابراتدانش اتصال کابل227

61131قدرت-الکترونیکدانش بنیان افق پردازش توان228

38A521دانیال نور229

61148کواکسیال-شبکه-مخابرات-تولید کننده انواع سیم و کابل برقدانیال نور230

38472تولید کننده انواع سیم ها و مفتول مدنیای مس کاشان231

31A160تولید کننده انواع سیستم های نگهدارنده کابلهای الکتریکی و ضد انفجار در ایران(دوسنا)دوران سپنج نادین232

35325اتوماسیون و ابزار دقیق- تولید دستگاه های کنترل حرارت و رطوبت دی پارت سان آسیا233

دیزل مولد امید234

Implementation of small scale  power plant projects  in the  form 

of EPC  S upply and Distribution Diesel G enerator C anopy and 

containers  special design for G ensets  Manufacturing  of 

automation and synchronous  diesel generator panels  S upply of 

spare  parts  and repairs  and service  and maintenance  Performing  a  

Diesel G enerator Monitoring  S ervice  based on Android software  

on mobile  phones

فضای باز جنوب 

سالن میالد
2057

LED38B603تولید روشنایی های دیسانور235

31B228تولید دستگاه فنر زن سیم کشی برقراحت236

61168طراحی و ساخت تابلو های برق فشار ضعیف و فشار متوسطراسل تابلو237

61154طراحی و ساخت تابلوهای برقرانین صنعت گستر238

402023فضای باز سالن تولیدیراهنورد ماهان مس239

رساپردازان معین زاگرس240

نگهداری، تعمیرات و راه اندازی سیستمهای مخابراتی و خرید و فروش تجهیزات مهندسی مخابرات 

و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و انجام امور واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز 

بازرگانی در راستای فعالیتهای فوق الذکر

44B1017

35373توسعه و فروش آموزش های تخصصی و صنعتیرسانه تصویری نماتک241

40A748تولید کننده تجهیزات هوشمند سازی ساختمانرسانه رایانه فراز242

رها الکتریک نیکان243

،الکتروموتور زیمنس،تجهیزات فشار ضعیف (PLC-HMI-LOGO)اتوماسیون صنعتی زیمنس

، درایو زیمنس ، رله (سافت استارتر -کلید هوایی-کلید کامپکت -کلید مینایتوری-کنتاکتور)

و انواع محصوالت و ماشین آالت الکترونیکیCalAmpانواع روتر و مودم صنعتی برند - زیمنس

38479

UPVC61132تولیدکننده لوله برق روشنا آدریان آریا244

روشنا فن آوری الف245

 با همت تعدادی از مهندسین و متخصصین آغاز 1388روشنا فن آوری الف ، فعالیت خود را از سال 

ترین نوع روشنایی را از همان ¬ترین و پربازده¬ به عنوان کم مصرفLEDهای -نموده و تولید چراغ

اکنون مفتخر است به عنوان یکی از پیشگامان در . های خود قرار داده است¬ابتدا در راس فعالیت

 را در بازه توان گسترده و محدوده خدمات خیابانی، و صنعتی با بهترین LEDهای¬این زمینه، چراغ

های ¬محصوالت تولیدی آن پس از گذراندن آزمون. کیفیت از نظر ساخت و نور به بازار عرضه کند

ها و گواهینامه های مختلف شده است¬مختلف موفق به دریافت تاًییدیه

40A777
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38B688روشناییروشنایی دوستان246

38B689کارخانه تولید چراغهای دیواری سقفی و پارکیروشنایی سپهرالیت247

روشنایی صبا ترانس248
، انواع وال واشر در ابعاد و رنگ (هلیم، سدیم و جیوه)تولید کننده انواع ترانس های المپ های گازی 

 فوق کم مصرفCOB و SMDهای مختلف و انواع پروژکتورهای 
38A536

31B208مهندسی معکوس، ساخت و تعمیرات سامانه های الکترونیکی، مکانیکی و الکترومکانیکی پیشرفتهرویال صنعت سامانه249

35341تولید استابالیزر و ترانس اتوماتیک تک فاز و سه فازریزپردازان مدار سبز250

40A760روشنایی برقزاک صنعت251

40A734المپ و روشناییزمان نور ایرانیان252

ژِیتال253
 ال 1500 آمپر باسداکتهای فشار متوسط از 6400 ال 25تولید انواع باسداکتهای فشار ضعیف از 

 کیلو ولت ترانکینگ های فلزی پارتیشن های ترانکینگ دار33 تا 3 آمپر 52000
61112

35374تولید تابلو های برق فشار ضعیف و فشار متوسطژوبین صنعت توان254

ساخت تجهیزات برقی لنا یزد255
ساخت باسداکتهای فشار ضعیف و  - (کمپکت)ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط 

فشار متوسط
44B1061

سازه های نوین بتنی تبریز256
تولید انواع سیم و کابل آلومینیومی، کابل های خودنگهدار، هادی های روکش دار، تیرهای برق بتنی 

Hشکل 
71204

38475تولید انواع عایق های الکتریکی سیلیکونی کامپوزیتی صنعت برقسامانه های نوین افرا257

40A767تولید کننده تجهیزات روشنایى فضاى داخل و خارجسایان الکتریک طرح258

سایبر صنعت259

 در زمینه های،نفت،گاز،پتروشیمی،آب وفاضالب،برق،اتوماسیون صنعتی وتامینEPCپیمانکار-1

طراحی و تولید سیستم های کنترلی تحت لیسانس زیمنس آلمان- 2تجهیزات تخصصی   (, 

HIPPS, ESD,DCS، FCS ,PLC)،  سازنده تابلو های برق ماژوالر و کشویی- 3ابزار دقیق ، درایو  

طراحی و ساخت پکیج های پروسسی و کنترلی شامل- 4دانمارک  Cubic تحت لیسانس  (LBV , 

HIPPS , Metering )

35370

38B629تولید پایه فیوز و سرپیچ و قاب مهتابی و قطعات برقیسبحان الکتریک260

71206(صنعت برق دکلهای انتقال نیرو)تولید و فروش و توزیع پوشش های تخصصی ضد خوردگی سبحان فام ایرانیان261

40A757انرژی های تجدید پذیرسبز انرژی مهر آفرین262

40A752(پروژکتور و چراغ خیابانی)فروش محصوالت روشنایی سپهر اندیشه آوا263

31B204تولیدکننده سینی کابل ونردبان کابل به همراه کلیه اتصاالت ولوله های فوالدی برق(سپکو)سپهر پژوهان کویر264

31B233تولید قطعات ترانس برقسدید سازه پرشیا265

38B636طراحی و تولید انواع سرامیک های صنعتیسرامیک صنعت رباط266

61150تولید کننده انواع تابلو برق و بخش تامین تجهیزاتسرکان پارت نیرو267

(سناکو)سروش نیرو افزا 268
انجام پروژه های صنعتی با  (بازرگانی، تامین، تولید و اجرا)اتوماسیون صنعتی، برق و ابزار دقیق 

تمرکز بر اتوماسیون صنعتی، کنترل، مانیتورینگ و ابزار دقیق در صنایع
38453

44A936 شرکت عضو سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور500تشکل صنفی صنعتی متشکل از سندیکای صنعت برق ایران269

61154*استابالیزر ولتاژ ، یوپی اس ، ترانس ایزوله*تولید کننده سیستم های تامین برق سالمسهند کیوان270

35320برق صنعتیسوپر کنترل بار پارس271

40726تولید کننده درب بازکن های تصویری و صوتی و جک درب کنترلیسوزوکی272

31B227انجام فعالیت های بازرگانی و خدمات فنی و مهندسیسونار تجهیز بیتا273

38473تولید انواع سیم و کابلسیم و کابل مخابراتی و قدرت خراسان274

38473تولید انواع سیم و کابل قشار ضعیف،فشار متوسط و فشار باالسیم و کابل مشهد275

سیمکو276

انواع کابلهای . فشار ضعیف ، متوسط ، قوی و ابزار دقیق : تولید کننده انواع سیم و کابل برق 

 زوج ، ایرکور کانالی ، مهاردار و بدون مهار و 2400کابلهای کم زوج و پر زوج تا : مخابراتی 

.کواکسیال 

38493
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38463ماشین آالت و مواد اولیهسی سخت277

38465تولید سیم و کابل نسوز سیلیکونیسیلیکون کابل یاقوت البرز278

سیم نور یزدان279
 و سیم های پرظرفیت کامپوزیت جهت opgwتولید انواع سیم های هوایی آلومینیومی و فیبرنوری 

خطوط انتقال و توزیع
71246

سیم و کابل ابهر280
، فشار قوی، فشار متوسط، فشار ضعیف، ( کیلوولت400تا )تولید کننده انواع کابلهای فوق فشار قوی 

کابلهای ابزار دقیق، کنترل، سیگنالینگ و کابلهای خود نگهدار
44A957

38433تولید سیم و کابلسیم و کابل دامغان281

138483*300تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیومی تا مقطع سیم و کابل شهاب جم282

61172تولید کننده انواع سیم و کابل تخصصیسیم و کابل قزوین283

سیم و کابل مفید284
تولید انواع سیم و کابل خانگی و صنعتی،کابل های کواکسیال،کابل های زوجی،کابل های مسی و 

آلومینیومی،شیلدار و تخصصی و سفارشی
38423

38467 کیلو ولت و کابلهای مخابراتی230تولید انواع سیم و کابل فشار قوی تاسیم و کابل یزد285

38470سیم وکابلسیم وکابل طلوع نور دماوند286

61127سیم و کابلسیمکات تبریز287

گروه ماد نماینده رسمی محصوالت زیمنس ، فونیکس کنتاکت در سراسر ایران می باشدسیمی نصر ماد288
فضای باز سالن میالد 

و آلمان
2039

31B236تولید کلیدهای قطع و وصلشارین پارس ایرانیان289

38484تولید کننده و تامین کننده اتصاالت کابل های برق و مخابراتشاهین مفصل290

تولید کننده سیستم گرمایش تابشی و سرمایشیشایانیر صنعت آرتان291
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2064

38B685طراح و تولید کننده لوازم الکتریکی و روشناییشرکت آرتا صنعت292

61129تهیه و توزیع سیم و کابلشرکت پردیس کابل جاویدی293

38B631تولید انواغ المپ های کم مصرف و فوق کم مصرفشرکت رادمان صنعت ایرانیان294

44B1044تولید انواع ادوات برق صنعتی(سانیر)شرکت سان نیرو سروش 295

61154توسعه زیرساخت های صنعتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسطشرکت شهرک های صنعتی استان یزد296

71262پیمانکار خطوط انتقال نیرو وپست های فشار قوی- تولیدکننده تیرهای بتونی شرکت مهندسی تکین297

شمیم مدار الکترونیک298
 تولید انواع ماژول روشنایی SMDمونتاژ تمام اتوماتیک قطعات  (PCB)تولید انواع فیبر مدارچاپی

LED
38B641

38B619تولید لوازم ارتینگشهرمس299

شیمی فرآور مریک300
پاالیشگاهی -گاردریل-انواع گریتینگ-گالوانیزه گرم انواع پایه های انتقال نیرو ،مخابراتی و تلسکوپی

و نیروگاهی،انواع سازه های فلزی و تولید کننده کلرید روی،فالکس ساخت گریتینگ
71219

35311طراحی و تولید رله های برق صنعتیشیواامواج301

صافات انرژی302
طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات توربین های صنعتی ، ساخت و بازسازی یاتاقان های بابیتی ، 

تامین قطعات مورد نیاز صنایع
61154

31A168رابطهای صنعتی وخانگی-محافظ برق-تولید کننده انتن تلویزیون صباتصویرکیمیا303

صداقت گستر صبا304
تولید کننده انواع محصوالت روشنایی ال ای دی ، شامل انواع پروژکتور ال ای دی ، المپ ای ای 

دی و انواع چراغ ال ای دی
38B665

61103طراحی و ساخت تابلوهای برقصدرانیرو البرز305

35368تولید وساخت انواع ترموستات ،انواع میتر وانواع سنسور های حرارتی و ترموکوپلصنایع ابزار دقیق آتبین306

38A523تولید انواع هواکشهای صنعتی و خانگی و سیستمهای تصفیه آلودگی صنعتی(خزرفن)صنایع الکترو موتور ایران307

31A152صنایع الکترونیکصنایع الکترونیک سیماران308
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صنایع الکتریکی پارس حفاظ309
تولید کننده انواع کلیدهای مینیاتوری،اتوماتیک، کلید فیوز،کلیدفیوز گردان،محافظ جان، رله 

حرارتی، سکسیونر فیوز، کنتاکتور
31B284

38B683 و پنل و چراغ های تزئینیLED, فوق کم مصرف , تولید انواع المپ های کم مصرف صنایع الکتریکی پارمیس310

38B663تولید کننده انواع کلید و پریز و قطعات الکتریکی همردیف و درب بازکن تصویریصنایع الکتریکی مهسان311

44B1045تولید انواع ادوات برق صنعتیصنایع برق اصفهان کلید312

61154تولید انواع کلیدفیوز ، پایه فیوز و فیوزصنایع برق پیچازتابان313

صنایع برق ژوبین314

جانکشن )جعبه واترپروف : تولید کننده سیستم های نگهدارنده کابل ؛اتصاالت برق صنعتی شامل 

ریل , کاندوئیت , مهره فنردار , الک نات , کانکتور لوله فلکسیبل , هد بوشینگ , کاندولیت ,  (باکس

درپوش , یونیون , شرود , کابلشو و موف , گلند , ردیوسر , تبدیل , براز بوش , کوپلینگ , تیوفیکس 

سرلوله پالستیکی و انواع بست َ, گسکت , ارتگ , یوبلت , 

31A143

35349 شارژر و اینورتر صنعتیUPSتولید صنایع تولیدی پویه الکترونیک315

38B653تولید المپ و چراغ های ال ای دیصنایع تولیدی رادویرا نور316

38B657تولید کننده کلید و پریز و قطعات هم ردیفصنایع جهان الکتریک317

صنایع خیام الکتریک318
تولید سیم و کابل، کلید و پریز، چراغهای سقفی و دیواری، انواع محافظهای ولتاژ و رابط و لوازم 

الکتریکی و الکترونیکی استاندارد
31A148

31B260تولید کلید و پریز و قطعات همردیفصنایع دلند الکتریک319

38B675تولید کننده چراغهای دیواری و سقفی سنسور دار و عادیصنایع روشنایی افرا320

40A773تولید کننده روشنایی و پارکی و پرژکتوری و حیاطیصنایع روشنایی ایران تک321

38B669روشناییصنایع روشنایی آینده322

38B691چراغ و پایه چراخ پارکی و خیابانی دکوراتیو تمام فوالد- روشناییصنایع روشنایی حسام صنعت شرق323

38B609تولید محصوالت روشنایی ال ای دیصنایع روشنایی سان پرداز فروغ324

40A769تولید المپصنایع روشنایی صبانور گلستان325

cob, smd38B605تولید المپ های هالوژن توکار صنایع روشنایی فروغ آفتاب326

40706تولید چراغ های سنسوردارصنایع روشنایی فلو327

تولید چراغ های پارکی و محوطه ایصنایع روشنایی کارینو328
فضای باز بین سالن 

38Aو سالن آلمان 
2077

38B601تولید چراغهای روشنایی و حیاطی و پارکیصنایع روشنایی کیان الیت329

38A574شعله و چراغ خواب ولوسترهای چوب فلز3تولید انواع چراغ سقفی و لوستر تک شاخه و صنایع روشنایی نیک الیت330

38480تولید کننده انواع سیم و کابل فشار ضعیفصنایع سیم و کابل همدان331

61143تولید کننده انواع سیم و کابل فشار ضعیف ،کابل خودنگهدار و هادی هواییصنایع شایان سیمکان332

صنایع ظفر333

مشاوره ، طراحی و تولید انواع ترانسفورماتور ، چوک ، فیلترهای الکترومغناطیسی و تجهیزات جانبی 

 ، فیلتر هارمونیک ، سینوسی DCترانسفورماتور تک فاز و سه فاز ، چوک ورودی ، خروجی و : شامل 

 ، ترانسفورماتور PT و CTچوک ، ترانسفورماتور سه فاز به تک فاز ، / ، ترانسفورماتورEMC/EMIو 

و تجهیزات الکترومغناطیسی با  (فریت)، ترانسفورماتور و چوک فرکانس باال  (تروئید)و چوک حلقوی 

کاربرد خاص

31A139

.upsصنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان334 هوشمند سازی.شارژر.استابیالیزر.اینورتر .38468

31B254تولید کلید و پریز و قطعات هم ردیفصنایع فضل الکتریک335

38471تولید انواع سیم و کابلصنایع کابل باختر ایرانیان336

44B1043تولیدیصنایع کیان ترانسفو337

صنایع ماشین سازی ایران تکنیک338

طراحی و ساخت کلیه ماشین آالت صنعت سیم و کابل و ماشین آالت خاص انجام مشاوره و تهیه 

طرح توجیهی احداث کارخانجات تولید سیم و کابل تهیه قطعات یدکی و مصرفی و ارایه خدمات 

پس از فروش

61172
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71229 و انواع طنابهای فوالدیACSRتولید انواع مفتولهای فوالدی فنری و گالوانیزه و صنایع مفتولی فوالدکار339

340
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع 

(صحا)الکترونیک
38B618اعطای تسهیالت مالی و صدور ضمانت نامه به شرکت های خصوصی فعال حوزه صنایع الکترونیک

دستگاه های پیچ جوش و پرچصنعت الکترونیک آریا341
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2066

HDPE31B282تولید جعبه کامپوزیت و مقره های صنعت تجارت باربد342

صنعت منصور343
- تجهیزات الکتریکی - تجهیزات صنعتی - تولید کننده ماشین آالت صنعتی : - طراحی و ساخت

ابزار آالت هیدرولیک
31B206

صنعتی ماه نیرو344

 کیلو ولت 600 کیلو ولت آمپر تا قدرت 30تنها تولید کننده ژنراتور برق صنعتی در ایران از قدرت 

 سال ، وارد کننده انواع دیزل ژنراتور در قدرتهای مختلف ، تولید تابلوهای 36آمپر با سابقه بیش از 

 مگاوات2برق فشار ضعیف تا یک کیلو ولت ، انجام انواع کوپلینگ های مولد برق تا 

فضای باز سالن میالد 

و آلمان
2036

طراحی مهندسی سنتام345

ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی، انواع دستگاههای تست جهت انواع سیم و کابل ، 

مفتول ، روکش ، مقره ، ترانس ، یراق آالت ، پیچ و مهره ، ادوات روشنایی ، سوکت و کانکتور و 

دستگاه تست کشش در ظرفیت های مختلف ، : دسته سیم ، دکل های برقی و مخابراتی شامل 

تست کشش افقی ، تست پیچش و تابندگی ، تست انعطاف پذیری سرد روکش ، سختی سنج 

یونیورسال فلزات ، خمش قطعات فلزی ، ضربه فلزات در ظرفیت های مختلف ، ناچ زن ، تست 

 ، مونی ویسکومتر ، MDR و ODRخزش گرم ، تست ریلکسیشن ، تست فنر ، رئومتر در دو مدل 

سایش و جهندگی الس

35376

35344تولید یوپی اس، اینورتر و باتری شارژر صنعتیطراحی و مهندسی توان الکتریک پویش346

40712تولید کننده فیبر های استخوانی و نخی و فایبر گالس و تخته چندالیه و تفلونعایق الکتریک ایران347

44B1029فانا348

فانوس سیستم349

،ساعت اذان،سوپرکنترل فاز،کنترل فاز بدون (ماهانه-هفتگی-روزانه)تولید ساعت نجومی،ساعت فرمان

نول،کنترل فاز،کنترل بار،سوپر تایمر دیجیتال، تایمر،تایمر تکرارکننده،تایمر استارت مجدد، تایمر راه 

پله،تایمر مولتی رنج،فتوسل،سوپر فتوسل،فتوسل تایمردار،محافظ کنتاکتور،فلوتر،آمپر 

متر،ولتمتر،فرکانس متر،کانتر،ترموستات

35303

38B643چراغ های روشناییفانوس شب350

38B622تولید کننده و فروشنده لوازم برقیفانوس شهر351

فراب352
نیروگاه های - صنایع ریلی - مدیریت انرژی : پیمانکار عمومی طرح های زیربنایی در حوزه های

معدن و صنایع معدنی- نفت و گاز و پتروشیمی - نیروگاه های آبی -حرارتی 
44A955

فراگستر بیستون353
تولید دکل های مشبک و تلسکوپی انتقال نیرو و سایر سازه های فلزی ، گالوانیزه گرم ، اجرای پروژه 

Turn key و EPCهای خطوط انتقال نیروی هوایی و کابل کشی زمینی به صورت 
71258

38B639تولید انواع جعبه تقسیم های دایکاست و پی وی سیفرساد صنعت البرز354

فروشگاه اینترنتی فازنول355

-کلمپ - مفصل - سرکابل - سیم و کابل، اتصاالت انواع کابل ها : فروش انواع تجهیزات برقی شامل 

روشنایی، تجهیزات برق - ابزار اندازه گیری - ابزار آالت نصب سرکابل - کابلشو -  کانکتور 

...ساختمان، ترانسفورماتور و 

35350

فرین آرا356

ترانس - کورباالنس- رله ارت لیکیج- رله ارت فالت-تجهیزات اندازه گیری آنالوگ- آمپرمتر-ولتمتر

تجهیزات هوشمندسازی -سنسور-ترنسدیوسر تایمر- مولتی فانکشن متر- اندازه گیری جریان

فن هیتر رله های حفاظتی- فن-رطوبت سنج- ترموستاتPLCکنترلر-ساختمان

44A927

فن آوران زندگی سبز357
سوالر پنل ها و روکش های  (المپ های حبابی)تولید پرژکتور، چراغ خیابانی و روشنایی داخلی

محافظ کنتور های برق
38B687

فن آوران صنعت لوتوس358

انواع منابع تغذیه صنعتی و آزمایشگاهی انواع شارژر و اینورترصنعتی، تجهیزات : طراح و سازنده

، ترانسدیوسر ولتاژ و جریان بردهای کنترل IGBTالکترونیک قدرت صنعتی مانند انواع درایور 

DSPصنعتی با پردازنده 

61118

44B1035تولید ساپورت تاسیساتفن آوران نصب تاسیسات پارسیان359

فناوران سنجش فارس360
 مورد استفاده در بویلر ، کوره ، توربین و FLAME DETECTORچشمی تشخیص شعله 

تجهیزات احتراقی
61154
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CHPتولید رادیاتورهای نیروگاه فنی مهندسی دما تجهیز رسانا361
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2062

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیقطعات توربین سازی شهریار362

38B678تولید بردهای الکترونیکیکارا الکترونیک مبنا363

38A525سامانه جامع آنالین کسب و کارکارآفرینان نوآور پابکار364

40730و کابل برق (مسی -نوری)تولید کننده انواع کابل مخابراتی کارخانجات تولیدی شهید قندی365

31A144تولید ترانسفورماتور توزیع و قدرتکارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو366

... .مس و آلومینیوم و . تولید کننده انواع سیم و کابل های افشان و مفتول کارخانجات سیم وکابل سازی پژواک همدان367
فضای باز سالن میالد 

و آلمان
2038

61117(مدیریت محافظت سیم و کابل)تولید انواع لوله های خرطومی فلزی و اتصاالت مربوطه کاال صنعت نگین368

کامپیوتری برگ369

شرکت برگ با بیش از ربع قرن تجربه، از بنیانگذاران صنعت اتوماسیون در ایران است که به پشتوانه 

دانش و تجربیات ارزشمند خود در صنعت، ارائه دهنده راه حل های جامع اتوماسیون صنعتی و 

شرکت برگ افتخار همکاری با تمامی صنایع سبک و سنگین از . ابزاردقیق در کلیه سطوح می باشد

.جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه و سایر سازمانهای و کارخانجات خصوصی و دولتی را دارد

35321

38B647سیم و کابل و روشنایی- چاپ ماهنامه تخصصی برق کانون آگهی وتبلیغات صبح آگهی370

44B1051کانون بسیج وزارت نیرو371

71239تولید کابلشوکالته372

کنترل قدرت373

ساخت پنلهای خورشیدی ،اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت برق، احداث نیروگاهای 

، تأمین، ساخت و EPCخورشیدی و حرارتی، تأسیسات و تجهیزات، ساختمان و ابنیه به صورت 

، ساخت تابلوهای برق، کنترل و اتوماسیونGIS & AISاجرای پستهای 

31A164

38A573طراحی،تولید و فروش محصوالت روشنایی و نورپردازی طراحی و اجرای نورپردازیگالری نور-کهربا374

کوشا الکترونیک البرز375

، SSRتولیدکننده و عرضه کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی شامل انواع رله برد و کارت رله 

ترانسدیوسر و ترانسمیترهای مودباس، تجهیزات ایمنی و حفاظتی شامل کارت فیوز، کارت دیود و 

جرقه گیر، ماژول های توسعه شامل ترمینال برد و ایزوالتور

35375

کوشیاران کار و اندیشه376

- مجری انواع سیستم های صاعقه گیر و ارتینگ- تولید کننده تخصصی تجهیزات سیستم ارت

تولید انواع مواد کاهنده و شیمیایی مخصوص سیستم - تولید دستگاه اندازه گیری-همبندی ارت 

ارت و حفاظت کاتدیدک

44B1012

مولدهای دیزلی و گازسوز-انرژی های تجدیدپذیرکومین زاد یدک377
فضای باز مقابل سالن 

43
2006

کیان ایساتیس پارس378
طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق فیکس و کشویی ، فشار ضعیف و فشار متوسط ، تابلوهای 

کمپکت ، پست کمپکت
61154

61161تولید گرانول پی وی سی مورد مصرف در شرکتهای تولید سیم وکابلکیمیا پلیمر کوشا379

61142تولیدکننده کامپاند در صنعت سیم و کابل(گیتی پسند)کیمیاجاوید سپاهان380

گروه بازرگانی ثقفی381
توزیع کننده لوله و اتصاالت مسی، تولید کننده پایه زمینی و دیواری جهت نصب کولر گازی، تولید 

کننده لوله مسی عایق دار دوقلو
61158

گروه برق و انرژی صبا382
در حوزه توسعه ، احداث ، بهره برداری و تعمیرات نیروگاهی به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های 

.فعال در صنعت برق کشور فعالیت می نماید
44B1053

گروه تانا انرژی383

- های زیر بنایی با¬سرمایه گذاری و ارائه خدمات طراحی مهندسی، تامین، اجرا و مدیریت پروژه  

به... تمرکز بر حوزه های تولید نیرو، خطوط انتقال، شبکه توزیع، تولید آب، ریلی، نفت، گاز و   

مهندسی، تامین و اجرای-منظور توسعه زیر ساختهای صنعتی کشور و سایر بازارهای بین المللی   

بهبود و ارتقای نظام های بهره برداری و-خدمات بازسازی، نوسازی و باز توانی واحدهای تولید نیرو   

طراحی ساخت و اجرای سامانه های خنک کاری و تصفیه آب-تعمیرات واحدهای تولید نیرو   -

راهکارهای مهندسی چرخه عمر محص-تامین و ساخت قطعات یدکی و مصرفی 

44B1055

31B250تولید کننده سیم و کابل، لوله و اتصاالت پی وی سی و گالوانیزهگروه تولیدی بنیاد برق384

38B676(LEDالمپ و چراغ  )تولید و ساخت محصوالت روشنایی گروه سپهر منور385
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گروه صنعتی اس ام پی386

 مجموعه صنعتی بزرگ 25 منتخب سه سال واحد نمونه و دارای تاییدیه از smpبرق و صنعت 

 از آلمان، ISO 9001:2000 سابقه تولید در صنایع برق،اخذ مدیریت کیفیت 1368کشور و از سال 

 نوع تجهیزات و قطعات تخصصی 1100اخذ صد برند برتر استان و مفتخر است با تولید بیش از 

صنعت برق و همچنین تامین و ساخت قطعات مورد سفارش، انجام و نظارت پروژه های صنعتی 

.مهندسی شما گامی دیگر در خودکفایی صنعت برق کشور داشته باشد

35372

گروه صنعتی الکتروپژواک آرین387
 کیلو ولت و ترانس های تغذیه 36تولید کننده ترانسفورمرهای جریان و ولتاژ اندازه گیری تا سطح 

حلقوی و بوشینگ و مقره
31B242

38B616تولید لوله های برق ساختمان که از داخل این لوله ها سیم و کابل برق عبور می کندگروه صنعتی بازرگانی دنیای لوله388

35333تولید کننده قطعات الکترونیکگروه صنعتی بتا سرآمد389

61105تولید کننده لوله و اتصاالت برق ساختمانگروه صنعتی پارس پایا پایپ390

گروه صنعتی تک فرم391
تک فرم تولید کننده انواع سینی کابل،نردبان کابل،ریل مینیاتوری،باکس مخابراتی زوجی و تابلوهای 

برق صنعتی
31A106

گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه392
تولید انواع کلیدهای گردان،کلیدهای مینیاتوری،ایزوالتور،کلیدهای اتوماتیک و کنتاکتور،رله های 

دی،کنتور دیجیتال-ای-الکترونیکی حفاظت و مانیتورینگ،انواع المپ ال
35365

گروه صنعتی شایان برق393

 ،محصوالت روشنایی ال ای دی، چراغ صنعتی سوله ای ال ای دی، چراغ خیابانی ال ای دی -1

 سیستم روشنایی خورشیدی -led tube light 2 نورافکن ال ای دی، مهتابی ال ای دی، مهتابی

solar lighting 3- پایه روشنایی، پایه دکوراتیو، برج روشنایی led، سازه فلزی، دکلهای 

5برج پرچم، پایه پرچم، پایه دوربین، پایه چراغ پارکی و فندانسیون آماده - 4روشنایی استادیومی  - 

برج روشنایی لتیس-led 6 طراحی و تولید محصوالت روشنایی فوق کم مصرف

40A775

35378الکترونیکگروه صنعتی میکرو مکس الکترونیک394

گروه صنعتی نما ماد پاسارگاد395
طراحی و ساخت تجهیزات جانبی نیروگاه برق - تأمین و تولید نیروگاه های دیزلی و گازسوز

کانوپی-ترانسفر سوئیچ- تابلو سنکرون- اضطراری
2076فضای باز میدان آلمان

(فولمن ،پاالیش نیرو و صنعتی مهرآباد )گروه فولمن 396

شرکت فولمن پیمانکار پروژه های پستهای فشار قوی و خطوط انتقال نیرو طراحی ،تامین تجهیزات 

و اجرا،نصب ،تست و راه اندازی پاالیش نیرو است تولید کننده سکسیونر های گازی قابل قطع 

زیربار،دژنگتور های خالء، خازنهای فشارضعیف، رگوالتور و بانکهای خازنی فشارضعیف و متوسط و 

سکسیونرهای فشار قوی مهرآباد است تولید کننده تابلوهای برق فشار متوسط و انواع تابلوهای برق 

فشار ضعیف ثابت، کشویی و اندازه گیری

38489

گروه مپنا397

گروه مپنا گروهی صنعتی مشتمل بر شرکت های متعدد تخصصی است که در زمینه مهندسی، 

احداث و توسعه نیروگاه های حرارتی، نیروگاه های انرژی تجدید پذیر، تاسیسات تولید همزمان برق و 

حرارت، تاسیسات تولید همزمان برق و شیرین سازی آب، مهندسی، اجرا و توسعه پروژه های نفت و 

گاز در خشکی و دریا و مهندسی و احداث پروژه های حمل و نقل ریلی و ارایه خدمات بهره برداری، 

تعمیر و نگهدارى مربوطه و نیز تامین مالی پروژه های یاد شده در چارچوب انواع روش های قراردادی 

گروه مپنا سازنده طیف گسترده ای از محصوالت پیشرفته صنعتی . و سر مایه گذاری فعالیت می کند

از جمله توربین های گاز و بخار، توربین باد، بویلرهای متعارف و بازیاب حرارت، ژنراتورهای حرارتی و 

آبی، سامانه های حفاظت و کنترل، لکوموتیوهای مسافری و باری و توربو کمپرسور است و عالوه بر 

کسب سهم مشارکت پنجاه درصدی در توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور و مشارکت موثر در توسعه 

پروژه های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی، توانسته است با تکیه بر کیفیت و قیمت رقابتی محصوالت 

گروه مپنا در . و خدمات خود در بازارهای خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای جنوب شرقی حضور یابد

نقل ریلى، به ¬و¬گاز و حمل¬و¬زمینۀ توسعه و ساخت نیروگاه های حرارتی، اجرای پروژه هاى نفت

صورت پیمانکار اجرایی ، تولیدکننده تجهیزات اصلی و سرمایه گذار خصوصی فعالیت می کند

44A949

38B670تولید کننده المپ و چراغ ال ای دیگسترش تجهبزات روشنایی پایدار398

الله زار399
آب و تاسیسات نماینده مجالت تبلیغاتی خارجی - سیم و کابل - بنیانگذار آگهی نامه صنعت برق 

در ایران (چین و روسیه - لبنان - عراق - فرانسه - ایتالیا - آلمان - ترک )
40A751

44B1036طراحی و تولید انواع سوییچهای خانگی و صنعتیالماسو400

61166تولید کننده انواع لوله و اتصاالت پی وی سی و پلی اتیلنلوله گستر خادمی401
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44B1046مهندسی تجهیزات پست های فشار قویلیان ویژن البرز402

لیدوما پارس پارت403

تامین تجهیزات و - مشاوره احداث نیروگاه های خورشیدی- طراحی و نصب نیروگاه های خورشیدی

 و مشاوره سرمایه ppaاخذ مجوز - نیروگاه های برق آبی- آموزش های مختلف در حوزه سوالر

گذاری

38401

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی404

31B212و فایر هیتر (کولر گازی تابلو برق)تولید کننده سیستم های ختک کنده تابلو برقمانا صنعت تدبیر اندیش سهند405

38B607تولید کننده لوازم برق صنعتی و روشناییماهان الکتریک406

38461سیم و کابل آلومینیومی و مسی- برقماهان کابل امیر407

38B633مونتاژ برد الکترونیکی- تولید ترانسفورماتور مبدل سازان ژرف اندیش408

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق اصفهان409

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق آذربایجان شرقی410

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق بعثت411

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق بیستون412

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق خلیج فارس413

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق رامین اهواز414

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق ری415

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق زرند کرمان416

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق شازند مرکزی417

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق شهید رجایی418

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق شهید سلیمی نکا419

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق شهید مفتح همدان420

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق کرمان421

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق نیروگاه طرشت422

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق نیروگاه لوشان423

424
مدیریت تولید برق نیروگاه های استان سیستان و 

بلوچستان
44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتی

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق هرمزگان425

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید برق یزد426

44A907ساخت نیروگاه و تولید برق حرارتیمدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان427

44B1027مدیریت و راهبری شبکه سراسری برق کشورمدیریت شبکه برق ایران428

برگزارکننده دوره های تخصصی و فوق تخصصی صنعت برق و نیروگاهی کشورMeMمرکز آموزش مهندسی 429
فضای باز جنوب 

سالن میالد
2051

430
مرکز تست و پایش ماشین های الکتریکی دانشگاه 

علم و صنعت

و  (ژنراتور، الکتروموتور، کابل و ترانسفورماتور )ارائه خدمات تست و پایش ماشین های الکتریکی

مجری برگزاری دوره های آموزشی
35323

مسبار کاوه431
تولید انواع مقاطع سیم و تسمه های مسی و الومینیومی و انواع کابلهای فشار ضعیف مسی و 

 سیمه و انواع کابل کنستانتریک6 سیمه و 5آلومینیومی و خودنگهدار 
38487

71201تولید سیم وکابلمسینا432

38462سیستم نوین انتقال کابل برقمش متال433

مشارکت نیرو آریا کیش434
مولد های برق دیزلی و گازی ، مشاوره طراحی و جانمایی، انتخاب مولد، نصب و راه اندازی، آموزش، 

، اجاره مولد و فروش برقCCHP و CHPطرح های 

فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2061
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مشانیر435

سیکل ترکیبی، خورشیدی، : سد و نیروگاه های آبی، نیروگاه های: خدمات مهندسی برق شامل

زمین گرمایی، بادی، طراحی خطوط انتقال نیرو، پست های فشار قوی، شبکه های توزیع برق، 

ساختمان، حمل و نقل ریلی و جاده ای، محیط زیست، نفت و پتروشیمی

44B1016

436
مشاوره مهندسی صنایع تولیدی بهبود الکترونیک 

هیراد
40A733ترانس- رکتیفایر - شارژر - کانورتر - استبالیزر - اینورتر - تولیدکننده انواع یوپی اس 

61119تولید سیم وکابل الکتریکیمغان الکتریک زرتاب437

مقره سازی ایران438
تولید انواع مقره های سرامیکی فشارضعیف، متوسط، و قوی جهت پستها و خطوط توزیع نیروی برق 

و انتقال نیرو
71264

مگ الکتریک439
کیلو ولت تحت 36تولید کننده ترانسفورماتورهای ابزاردقیق فشار ضعیف و فشار متوسط تا سطح 

لیسانیس دو کارخانه آلمانی زیمنس و مس واندلربا آلمان
38408

40710تهیه و تولید کننده تجهیزات نور پردازیمهرپرتوآریا440

CNC31A141پرسکاری فلزات و -تزریق پالستیک - خدمات مونتاژ برد اس ام دی مهرمیناالکترونیک441

تولید نرم افزارهای آموزشی صنعت برقمهندس یار442
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2067

38B652برد الکترونیکی- ترافیکی - در زمینه تجهیزات روشنایی مهندسی آلتون رای443

NGRفیلترهای الکترواستاتیک و - آزمایشگاه های فشار قوی - ساخت انواع ترانسفورماتورمهندسی برف قدرت سراج444
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2074

مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ445
قشم ولتاژ بزرگترین مرکز اتوماسیون صنعتی در ایران نماینده رسمی و مجاز زیمنس فروش ،آموزش 

،اجرا،خدمات فنی و تعمیرات
44B1004

مهندسی پارسیان تابلو فجر446
سازنده انواع تابلوهای فشار ضعیف فیکس و کشویی سازنده انواع تابلوهای فشار متوسط فیکس و 

کشویی سازنده انواع تابلوهای کنترل تامین تجهیزات برق صنعتی
71256

71250تولید مقره های کامپوزیتی(مصکو)مهندسی پتروصنعت پیشرو انرژی پویا 447

مهندسی پردیسان رایانه سیستم448

طراحی و ساخت سیستم های مانیتورینگ و کنترل اتوماسیون پست های توزیع و فوق توزیع برق 

تامین تجهیزات، )شبکه های صنعتی  (تامین تجهیزات، اجرای پروژه)اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

(الکترونیک، سخت افزار، نرم افزار) خدمات مهندسی (اجرای پروژه

35346

مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه449
تامین و تولید کننده تجهیزات اتوماسیون شبکه های توزیع نیروی برق ،سیستم های اسکادا، 

تجهیزان موثر در کاهش تلفات و بهبود بهره برداری
31A176

مهندسی تکین تابلو لیان450

این شرکت توانایی ساخت انواع تابلوها و قطعات استیل با آلیاژهای متفاوت را جهت صنایع مختلف 

جهت صنایع نفت ، گاز و - (Well head)تابلو های کنترل سر چاهی : دارا می باشد از جمله 

پتروشیمی تابلوهای استیل متناسب با محیط دریا تابلوهای استیل جهت صنایع ریلی تابلوهای 

 جعبه آتش نشانی IP66استیل جهت صنایع غذایی انواع باکس و تابلو برق استیل تا درجه حفاظت 

تولید کننده - تمام استیل طراح و سازنده انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط فیکس 

سازنده انواع سابرک الکترونیک و رک های مخابراتی- پست های کمپکت 

35347

مهندسی توان پژوهان فناور پاسارگاد451

 قابل برنامه ریزی بسیار DCمنابع تغذیه -1: طراح و تولیدکننده تجهیزات الکترونیک قدرت شامل

- 3 صنعتی DCمنابع تغذیه - 3درایور لیزر دیود قابل برنامه ریزی بسیار دقیق - 2دقیق توان باال 

اینورترهای خورشیدی

35345

مهندسی توسعه تدبیر روشنا452
مجری نورپردازی های دائم و موقت و شبکه های توزیع نیروی برق سازنده برخی محصوالت 

روشنایی و نورپردازی
38B614

آموزش و مشاوره مهندسیمهندسی توسعه فراتاو453
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2065

35302تولید دستگاه های تست تولید دستگاه تست رلهمهندسی داده نگار ژرف454

دیزل ژنراتور و پوشش ضد آب و هوا و صدا تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیفمهندسی سازند455
فضای باز بین سالن 

خلیج فارس و میالد
2010

71250تولید انواع یراق آالت خطوط فشارقوی برق و کلمپ های پست های فشارقویمهندسی صنایع برق نامدار افروز456

(مصپا)مهندسی صنعت پژوهان برق پارس 457
- کیلوولت 765 تا 63طراحی و تولید کلمپ و یراق آالت پستهای فشار قوی و خطوط انتقال نیرو از 

 خطوط فیبرنوری و پیمانکاری پستهای فشار قوی و خطوط انتقال نیرو
71250

مهندسی صنعت دقیق تیکا458
طراحی،تولید و اجرای پروژه در زمینه ابزار دقیق،اندازه گیری الکترونیکی،اتوماسیون و کنترل 

صنعتی،شبکه و ارتباطات صنعتی،انواع نرم افزارهای
35324
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مهندسی عمیدپویا پرداز459
فازمتر فشارقوی و فشار متوسط و هشدار دهنده )تجهیزات صنعت برق تولید کننده تجهیزات ایمنی 

(میدان الکتریکی 
38A530

44A939ساخت و طراحی تجهیزات برق فشار قویمهندسی فراپیام بهینه روش460

مهندسی کاهنگان مهر461
طراحی و تولید سیستم های ارتینگ و تجهیزات ایمنی ، سیستم حفاظت از صاعقه ، کدولد ، یراق 

آالت توزیع و انتقال ، قطعات خاص
31A130

مهندسی مشهد تدبیر462
 های قابل انعطاف CTتک فیدر و چند فیدر ، (دیتاالگر)طراحی و تولید دستگاه های پاورآناالیزر 

 و پراب نوری بلوتوث20kv کلید هوایی شبکه RTUرگوفسکی ، 
31B242

38B649طراح و تولید کننده تجهیزات روشنائی و نورپردازیمهندسی نوین تاب الکترونیک ایرانیان463

میکروکار دوزه ایران464

- ساخت و ارایه قالبهای کشش سیم و کابل از جنس الماس طبیعی و مصنویی و تنگستن کارباید 

احیا و - بوشها و گایدهای راهنمای سیم و کابل - قالبهای کامپکت واسترندر - قالبهای روکش کایل 

باز سازی قالبهای فرسوده

38457

38482طراح ومجری پروژه های تابلو برق فشارضعیف و متوسط.مشاورمیهن تابلو فجر465

38B635نشریه تخصصی برق و صنعتنبض الله زار466

38A529نشریه پیام ساختمان467

38A528پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت برق کشورنشریه تاسیسات،برق،ساختمان468

61154مجری خطوط انتقال و پست های برق فشارقوینصر نیرو یزد469

38403 ایتالیاFinderنمایندگی محصوالت نفیس آرا470

71210تولید یراق آالت شبکهنگین پروژه پاسارگاد471

38A520تولید المپ های روشنایینما نور آسیا472

نمودارکنترل473
ومحافظ اکترونیکی لوازم برقی و چراغ روشنایی  (CFL) و المپ کم مصرف LEDتولیدکننده المپ 

هوشمند
38B671

38427طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاههای سیم و کابلنواندیشان صنعت و تجارت سمن474

38A584پارکی و شهری/باغی / تولید کننده ی انواع چراغ و حباب های تزئینی نوآوران سازه پالستیک475

31B215تولید محصوالت برق فشار ضعیفنوآوران صنعت برق و سازه رویین476

61165تولید سبد کابلنوآوران فناوری اطالعات امروز477

31A118شیرآالت صنعتی- ابزار دقیق- سیستمهای کنترل و اعالن حریق- پروژه های اتوماسیون صنعتینوین دانش آینده478

35360برق و الکترونیکنوین سازان صنعت برق سپاهان479

38449ریخته گری آپکست و تولید شینه و کویل و صفحه و سیم مسینوین مس پارسیان480

31A132تولید انواع ترانسفورمر جریان ، تغذیه و سلف حلقوینوین هریس پویا481

نیان الکترونیک482

طراحی و ساخت تجهیزات مبدل های انرژی الکتریکی طراحی و تولید منابع تغذیه تجهیزات 

مخابراتی طراحی و تولید اینورتر نیروگاه خورشیدی طراحی و تولید کانورتر نیروگاه بادی طراحی و 

تولید مبدل های تامین انرژی در صنعت برق طراحی و تولید سیستم های ذخیره ساز انرژی طراحی 

و تولید انواع درایو های الکترونیکی طراحی و تولید انواع موتور های براشلس طراحی و تولید انواع 

درایو های شارژ خودرو های الکتریکی طراحی و تولید انواع سیستم های بهبود دهنده کیفیت توان 

تولید انواع باتری های صنعتی پیمانکار رتبه یکم سازمان مدی

61121

نیرو ترانس483

 کیلوولت ترانسفورماتورهای اندازه گیری 145تا  ( GIS)سوئیچگیرهای گازی : ت تولید کننده 

 کیلوولت 420بوشینگهای خازنی تا  (GCB) کیلوولت کلید قطع ژنراتور800جریان و ولتاژ تا 

 کیلوولت ترانسفورماتورهای جریان بوشینگی بانکهای 36ترانسفورماتورهای اندازه گیری مرکب تا 

خازنی و خازنهای اصالح ضریب قدرت

31A172

نیرو سامان خاور484

 انواع Bloxconnectتولید کننده تابلوهای برق و تامین کننده انواع ترمینال های ریلی و توزیع 

 انواع Tesar انواع ترانسفورماتورهای خشک توزیع Frankeخازن و تجهیزات اصالح ضریب توان 

EyeCap انواع روکش های هوشمند کابلشو Salzerشستی و سیگنال های ماژوالر و تابلویی 

31A104

61154خدمات مهندسی در زمینه شبکه های انتقالنیرو فراز جنوب شرق485



کد غرفهشماره سالننام شرکتردیف

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

نیروسازه پرند486

طراحی،مهندسی و ساخت،تامین قطعات نگهداری تجهیزات پروژه های مهندسی برق، کنترل و ابزار 

دقیق در صنایع زیرساختی از جمله نفت و گاز،پتروشیمی،نیروگاهی،توزیع و فوق توزیع،صنایع غذا و 

دارو،خودرو، سیمان و فوالد

44B1049

نیروسازه پرند487

طراحی،مهندسی و ساخت،تامین قطعات نگهداری تجهیزات پروژه های مهندسی برق، کنترل و ابزار 

دقیق در صنایع زیرساختی از جمله نفت و گاز،پتروشیمی،نیروگاهی،توزیع و فوق توزیع،صنایع غذا و 

دارو،خودرو، سیمان و فوالد

فضای باز مقابل سالن 

43
2013

نیروکلید پارس488
تولید کننده انواع مقره و کات اوت فیوز های سیلیکونی و سرامیکی، اسپیسرهای بین فازی، قطع 

.کننده، مقره های اتکایی
71254

61111تولیدکننده لوله های برقی یو پی وی سینیروگستران سهاتوس489

LED38A533تولید محصوالت روشنایی نیک نوین490

همگام سازان بسامد مهر اندیش491
تولید و آموزش بردهای الکترونیک ارائه خدمات اتوماسیون صنعتی ارائه خدمات کنترل برد دیزل 

ژنراتور
38A527

61154یخچال خورشیدی ؛ کولرگازی خورشیدی ، پمپ آب خورشیدی ، اینورتر ، استراکچرهورشید نیرو492

71235برق و الکترونیکهوشمند سازان شرق493

35369تولید تجهیزات تست برقیهیربدان نیرو494

31B231حفاظت سیستم های قدرت ، ساخت دستگاه با تکنولوژی باالواپایش بهره برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر495

40A742تولید کلید و پریزهای ساختمانیویرا الکتریک آرتا496

UPVC31B200تولید لوله و اتصاالت یزد پولیکا497


