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کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

1"Zhongshan Mange Lighting 

Technology CO.,Ltd "

Indoors Panel Light Manufactory, panel light finish 

product and SKD.
ن 38A545چی 

2Elecond OJSC
OJSC Elecond is a manufacturer of aluminum and 

tantalum capacitors, supercapacitors (EDLC).
44A933روسیه

3Foshan Dongdian Era Lighting 

Co.,LTD

FOSHAN DONGDIAN ERA LIGHTING CO.,LTD IS A 

MANUFACTURE OF LED LIGHTING,WHICH FOCUS ON LED 

BULB,LED DOWN LIGHT,LED FLOOD LIGHT,IS ESTABLISH 

IN 2009,WHICH HAVE R&D DEPARTMENT AND QC 

DEPARTMENT,ABOUT 300 WORKER,20000 SQURE 

METER FACTORY.

ن 38436چی 

4FOSHAN LUXMATE 

OPTOELECTRONICS CO.,LTD
LED LAMPSن 38A542چی 

5Guangzhou Hongyu electronic 

Co.，ltd
LED PCB MANUFACTUREن 38A541چی 

6Guangzhou MPC Power 

International Co.,Ltd

We adopt the modern enterprise management model 

and create astandardized, normalized and modern 

production management mode. Due to the continuous 

improvement of the management mode, our production 

efficiency has improved and our quality is even more 

strongly guaranteed.

ن 38438چی 

7
JIANGXI JIAWEICHENG 

ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. 

,LTD

Aulium resistorن 38A546چی 

8Lishui Rhenes
low voltage device circuit breaker, fuse 

,spd,contactor,relay,meter.and so on.
ن 38432چی 

9NINGBO PTS ELECTRIC 

TECHNOLOGY CO.,LTD
LED Light Engine and Intelligent Lightingن 38437چی 

10Power Machines

Power Machines is a global power engineering company 

– one of the world’s top-ten industry leaders in terms of 

installed-equipment volume. We have developed a 

wealth of experience and expertise in the engineering-

design, manufacturing and supply of equipment sets for 

thermal, nuclear and hydro power plants. The company’s 

core competency and competitive advantage extends to 

implementing integrated turn-key projects in the 

electrical power field.

44A932روسیه

11SHENZHEN DARK ENERGY 

POWER SUPPLY CO.,LTD

Dark Energy standing on the cutting edge of LED driver 

technology.Our world class engineers integrate 

electricity,magnetism and thermotics,designing high 

reliable solutions on intelligent LED driver.We hope to 

become your trustworthy business partner.

ن 38435چی 

12SHENZHEN Elecfortune 

Technology LIMITED
elecronicن 38A544چی 

13Xiamen Minghan Electric Co., 

Ltd

Licensed partner of Fortune Global 500,specializing in 

providing reliable, smart 

integrated power distribution solution to customer. Prod

ucts include MV/LV Switchgear,power automation system

,circuit breaker,meters and other key components 

etc,which have been exported to over 30 countries.

ن 38439چی 

14Yuyao Lingtong Electric 

Appliance Co.,Ltd
LED BULBن 38A543چی 
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و امتداد15 فته نی  61111ایرانیو پی اس و باطری و خدمات رسویس و نگهداریابزار پشی 

از16 35369ایرانتولید کننده ادوات برق صنعتیابزار دقیق شی 

35330ایرانتولید سنسور های دما و رطوبتابزار دقیق وستا17

ن آالت صنعت سیم وکابلاجزا دوار کاپی18 412028فضای باز سالن ایرانطرایح وساخت ماشی 

و19 35341ایرانتولید تابلوهای برق صنعتی فشار ضعیف و فشار متوسطاحداث قدرت نی 

و سپاهان20 ات برق صنعتی ارا نی  ن 31A130ایرانکات اوت و فیوز المنت- تولید تجهی 

یال نورپردازی برای فضای خاریحیارتقا صنعت رشد21 20,222309ایراننورپردازی و تولید میی

44B1053ایرانتولید روغن ترانسفورماتور و روغنهای صنعتیارم شییم آذربایجان22

ایرانتولید لوله و اتصاالت برق ساختمانارمغان اوج دانش23
فضای باز بین سالن 

38B و 17، 18
2103

ارین کلید پارس24
ات شبکه های توزی    ع و انتقال برق کلید  ن طرایح ساخت و مونتاژکلیه تجهی 

های فشار قوی
31A152ایران

31B236ایرانطرایح و مشاوره سیستمهای ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقهاسپاک25

71230ایران در زیمنه احداث پستهای فشار قوی و خطوط انتقال1پیمانکار رتبه اسسکو26

و27 اعالنی 
ن مولدهای - تولید داخیل دیزل ژنراتور  وگاه های مقیاس کوچک تامی  نی 

وگایه ن مولدهای نی  دیزیل و گازی کوبل داخیل مولد تامی 
ایران

فضای باز سالن میالد و 

آلمان
2040

ن واتصال پارسیان 28 کنتاکت )افق پالتی 

(کلینیک
61135ایرانمشاوره، تولید و طرایح اتصاالت برق صنعتی تولید قطعات

افق محور صنعت29
 سیم کشی و کابل 

ی
زن برق های سیم کشی و کابلکشی ، دستگاه فین تولید فین

کشی در ایران
41812ایران

یک نور30 ز الکیی 38474ایرانتولیدی سیم و کابلالیی

ز میکرو سیستم31 الیی
ونیک اتوماسیون صنعتی  پروژه های اسکادا و تله – تولید محصوالت الکیی

ی میی
44B1007ایران

وآروين كوير32 61175ایرانتابلو برق، باسداكت، سیتن کابلالكیی

71262ایرانتولید کننده راد و مفتول های آلومینیویم خالص و آلیاژیالکامهرکیمیا33

و پدیده آلفا34 اتالکیی ن ن تجهی  38448ایرانمهندیس و بازرگاپن و تامی 

و مبدل آرمان35 ی جریان فشار ضعیفالکیی 44B1012ایرانتولید ترانسفورماتور های اندازه گی 

وپژواک آرین 36 (رضا ترانس ورک)الکیی

وپژواک آرین  ات  (رضا ترانس ورک)گروه صنعتی الکیی ن تولید کننده تجهی 

ی شامل  مورد استفاده در صنعت برق از جمله ترانسفورمرهای اندازه گی 

 36تا سطح )ترانسفورمرهای ولتاژ و جریان فشار ضعیف و فشار متوسط 

، ترانسفورمرهای تغذیه، سلف های حلقوی، انواع بوشنیگ و (کیلوولت

.مقره در ایران است

44B1011ایران

وپیک37 31B240ایرانتولیدکننده دربازکن های صوپی و تصویریالکیی

وسیم38 61175ایرانتولید کننده انواع سیم الیک گرد مشالکیی

وکهربای شکوه39 الکیی
 طرایح و SMDطرایح و تولید کلید های گردان طرایح و تولید المپهای 

SSRتولید رله های 
38A501ایران

ونیک افزارآزما40 فته و هوشمند برقالکیی 44A900ایرانطرایح ، ساخت و تولید انواع کنتور دیجیتال پیشی

الکوپارس41

تولید کننده انواع دژنکتورهای خال و گازی ،سکسیونر های قابل قطع 

گازی و فیوز دار ،انواع سکسیونر غی  قابل قطع گازی و خشک روتاری و 

ی در سطوح ولتاژی  36kv و 24kvسکسیونر قابل قطع گازی هواپی رستی 

31A112ایران

41819ایرانسیم و کابلالماس کاران فن آور42

یک43 امگا الکیی
ی

یگ 40A758ایرانتولید محافظ برق و رابط برق و هویه های الکیی

ن الملل توانی 44 44A934ایرانامور بی 
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ش اطالعات45 امیدان منظومه گسیی

تولید کننده -تولید کننده نمایشگرهای صنعتی ویدئووال - انفورماتیک

لر ویدئووال ی -کنیی سیستم : نرم افزار -نرم افزار های سفارش مشیی

فته ویدئووال  سامانه هوشمند رسگریم و اطالع رساپن - 2نمایش پیشی

ل تردد هوشمند پارکینگ- 3مسافران  سامانه کنیی

35366ایران

ان تولید یاران وطن46 امی 
ی
وگاه های برق 35362ایرانمشاوره نصب و راه انداری نی 

61175ایرانNCتوليد كننده پمپ هاي كفكش ان یسی47

31B227ایرانو فشار متوسط (spd)تولید کننده انواع برقگی  اکسید روی فشار ضعیف انتقال توان پایدار48

 کارفرماپی تولید کنندگان 49
انجمن صنفن

تابلوهای برق ایران
38457ایرانزمینه فعالیت تولید تابلوهای برق

ان متحد50 انرژي گسیی

وگاههاي برق و دارنده گواهينامه صالحيت پيمانكاران  طرایحی و ساخت نی 

ی به روش طرح و ساخت و صالحيت مشاوره 
اجراي پروژه هاي صنعتی

و پايه يك تخصص توليد نی 

44B1055ایران

ونیک آزما51 دانش بنیان  )اوژن الکیی

ل روشناپی(تولیدی
ونیگ کنیی 31B229ایرانتولید سیستم های الکیی

ايساتيس ارتباطات قندي52
، سيم  كابلهاي مشی فشار ضعيف، كابل هاي خود نگه دار آلومينيویمی

ی مشی ونوري
آلومينيوم، كابل هاي مخابراپی

61175ایران

ایجادکاران آینده نیک53
ات ارتینگ و حفاظت دربرابر صاعقه  ن مجری و مشاور -طراح -تولید تجهی 

سیستم ارتینگ وحفاظت دربرابر صاعقه
35333ایران

44B1003ایرانیراق تابلو برقایران اسکار54

ایران ترانسفو55
ساخت انواع ترانسفورماتور های روغتن توزی    ع ، فوق توزی    ع و قدرت 

وترانسفورماتور های خشک و پست های پیش ساخته
44A965ایران

ایران ترانسفو56
ساخت انواع ترانسفورماتور های روغتن توزی    ع ، فوق توزی    ع و قدرت 

وترانسفورماتور های خشک و پست های پیش ساخته
ایران

فضای باز بین سالن 

خلیج فارس و میالد
2011

ایرانحباب های پاریک و روشناپیایران تک57
فضای باز بین سالن 

38Aو سالن آلمان 
2079

ات حفاظتی شبکه خودنگهدار و فشار ضعیفایستا توان اتصال58 ن 38460ایرانتولید تجهی 

ات برق صنعتیایستا توان صنعت59 ن ن تجهی  38461ایرانتولید و تامی 

یک60 31A176ایرانتولید کننده ی انواع تابلو های برق جعبه های انشعاب کامپوزیتیایمن ایستا الکیی

ونیک61 آدنیس الکیی

ل کننده های حرارپی و  ی صنعتی و کنیی تولید کننده دستگاه های اندازه گی 

ل سنگ . رطوبت سنج. انواع ترموستات )برودپی میکروپروسسوری کنیی

ل فشار. شکن میی. ولت میی. فاز3مولتی میی . کنیی . فرکانس میی. آمیی
 میی

ن
(دورسنج. شمارنده. تایمر. مولتی فانکشن . کسینوس ق

35313ایران

181624ایرانتوليد سيم وكابلآذرسيم ماهان62

61154ایرانتولیدی صنعتیآراد کاوش پی63

یک64 181611ایرانتولید محصوالت روشناپیآرام الکیی

یگ و روشناپیآرتا صنعت سبالن65 38B609ایرانطراح و تولید کننده ی لوازم الکیی

(آساکو)آرشیدا سازه آپادانا66
مقاوم سازی، مهندیس ژئوتکنیک، بهینه سازی لرزه ای، بهسازی خاک و 

ل نشست و فرسایش، ، کنیی بسیی
44B1047ایران

62200فضای باز مقابل سالن ایرانupsباتری های صنعتی آرمان باطری67

61175ایرانتوليد انواع تابلو برق فشار ضعيف و فشار متوسطآرمان تابلو يزد68

31B222ایرانتولید مواد پلیمریآروین صنعت بسپار69
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آریا ترانسفو قدرت70

 کیلو ولت و تا 420تولید کننده انواع ترانسفورماتورهای قدرت تا ولتاژ 

، انواع راکتورهای موازی و ترانسفورماتورهای 550توان   مگا ولت آمیی

خاص صنایع شامل ترانسفورماتورهای شیفت فاز، کوره، یکسوساز و 

کت رویال اسمیت ترنسفورمرز هلند تولید . چند ولتاژه تحت لیسانس رسی

و  (کنشواتوری و هرمتیک)کننده انواع ترانسفورماتورهای توزی    ع روغتن 

 4000 کیلو ولت و تا توان 36ترانسفورماتورهای خشک رزیتن تا ولتاژ 

.کیلو ولت آمیی

44A963ایران

41817ایرانتولید کننده سیم و کابل افشان با روکش پی وی یسآریا گسیی توسان کابل71

آریا مبدل توس72
و  (ترانس جریان و تغذیه )طرایح و تولید انواع ترانس های حلقوی 

ات برق صنعتی ن تجهی 
44B1021ایران

pvcتولید لوله های آریان لوله73
ی
31B219ایرانبرق

آریانور شکوه74
تولید انواع المپ و پنلهای روشناپی و محافظ ولتاژ و کلید مینیاتوری و 

ات روشناپی ن تجهی 
20,222314ایران

کت سیم و کابل75 آرین ابهر، رسی

 سکتور، آرموردار، 500 تا 0.5تولید انواع کابل فشار ضعیف، از سایز 

ابزار دقیق، ضد حریق، تراولینگ، انواع کابل تخصیص کابل مخابراپی و 

کواکسیال کابل جوش

38479ایران

41B894ایرانسیم وکابلآرین کابل وارنا76

44B1013ایرانتست و بازریسآزمایشگاه های صنایع انرژی77

ل: روشناپیآژند پارت روشنا78 انواع پنجره : تولید انواع المپ و چراغهای ای ای دی کنیی

انواع یو پی اس باطری... آالرم ، ترانسدیورس و 
35325ایران

ونیک79 ، آگر الکیی 35367ایران اتوماسیون صنعتیVFDتولید کننده راه انداز فرکانس متغی  موتور القاپی

و، باس بار، آلومتک80 71219ایرانOPGWتولید انواع هادي هاي انتقال خطوط نی 

38492ایرانتولید سیم مفتول آلومینیومآلومینیوم کوهرنگ زاگرس81

ونیک82 ونیک و روشناپیآلیس الکیی 40A732ایرانفروش قطعات الکیی

وگاه های گازی کوچک ، تابلو برق ، مولد گازسوز ، انواع دیزل ژنراتورآموت سپهر83 61175ایراننی 

آموج فرایند84
تولید کننده،طراح و مجری سیستم های ارتینگ و حفاظت در برابر 

صاعقه
31A141ایران

ه هاي پليمري ابهر85 ن 41B843ایرانتوليد انواع كامپاند پليمريآمی 

ات نور وروشناپیآی پی الیت86 ن ونیک و تجهی  38A530ایرانواردات قطعات الکیی

ان نور87 38B632ایران(..._پروژکتور_قاب_پنل _المپ )صنایع روشناپی باپی 

31B233ایرانواردات و پخش لوازم برق صنعتیبازرگاپن توکا88

ی مرصف انرژیباسط پژوه تهران89 35343ایرانطرایح و تولید دستگاه های اندازه گی 

بافه سیم گلستان90
تولید کننده انواع سیم وکابل و محصوالت روشناپی شامل انواع المپ 

 و نوار چسب برق نسوزLED , SMDهای 
40A763ایران

(سهایم خاض)باوند پایاتاب91
یگ LEDواحد تولیدی انواع المپ   ،فیوز،سنسور حرکتی و قطعات الکیی

مرتبط با صنعت برق
20,222330ایران

ونیکبتارسآمد92 ن و تولید قطعات الکیی 38425.1ایرانطرایح مهندیس ، تامی 

ونیک پرتوصنعت93 ل دور موتور برق و الکیی 35361ایرانVFDتولید کننده کنیی

41B860ایرانتهیه و فروش لوازم برق صنعتی(کلوته)برق و صنعت ژرفا94

ن آریان پدیده95 44B1042ایرانواردات و پخش لوازم برق صنعتیبرق و صنعت شاهی 

35317ایرانتولید برقگی برقگی  توس96

ونیک97 ات برق صنعتی و پیمانکاری حفاظت کاتدیکبرنا الکیی ن 35352ایرانتولید کننده تجهی 

یک98 ن ایستا الکیی 61126ایرانتولیدیبسپار تجهی 

بسپار سازه الوند99
کلید هواپی - برقگی  - کات اوت فیوز - تولید انواع مقره های سیلیکوپن 

سیستم ارتینگ- تیغه ای 
71238ایران

بک افزار100
 یو پی اس 

رکتیفایر - کانورتور - اينورتر - باتری شارژر - توليد انواع صنعتی

پلنته و سیلد لید اسید- و ترانسدیورس و ارائه باتری نیکل کادمیوم 
61114ایران
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181633ایرانچاپ و تبلیغاتبنا تدبی  نیکان101

به تام روانکار102
 و خودروپی 

ن کننده انواع روانکارهای صنعتی روغن،؛ گریس، )تولید و تامی 

مورد مرصف در کلیه صنایع (ضد یخ
181632ایران

ن نور رسمد 103 38B699ایرانتولیدکننده انواع المپ و چراغ و ادوات روشناپی ال ای دی(اکووات)بهی 

61108ایرانتولید ترانس اتوماتیک، استابالیزر، منابع تغذیه سوئیچینگُپرنیک104

پارس اخگر105
تولید کننده سیتن و نردبان کابل،گریتینگ، لوله برق، سازه فلزی ، گلند و 

جانکشن باکس
61163ایران

یک شهریار106 38430ایرانتولید کننده انواع سیم و کابلپارس الکیی

پارس پرس107
ساخت دستگاه پانچ ورق و خم و کاتر و پانچ شینه های مش و پرس 

کابلشو و کاتر کابل هیدرولیک و ملزومات صنعت برق
72203فضای باز مقابل سالن ایران

44B1032ایرانتولید کنتورهای برق و کلیدهای مینیاتوریپارس توان آزما108

وگاه برق فشارقویEPCمجری پارس ساختار109 38483ایران خطوط انتقال، پست و نی 

38B696ایرانتولید انواع ال ای دی و روشناپیپارس سامان ایرانیان110

پارس سوی    چ111

 7.2تولید کننده کلید و سکسیونرهای فشار قوی و متوسط از رنج 

 کیلوولت، اتوماسیون توزی    ع، ساخت تابلوهای فیکس 420کیلوولت ایل 

ل، حفاظت و مانیتورینگ ، کنیی و کشوپی

31A168ایران

44B1024ایرانتولید ترانسفورماتورهای فشار متوسط و فشار ضعیفپارس شار بارز112

71207ایرانطرایح و تولید کلید های فشار متوسط هواپی و تابلوپیپارس کلید تابان113

31A108ایران(UPS)تولید کننده منابع تغذیه بدون وقفه پارس کویر اروند114

پارس مبنا گام آراد115
ات اتوماسیون صنعتی  ن ترانسمییی و نمایشگرهای - تولید کننده تجهی 

لر دما - توزین  ماژول های آنالوگ- کنیی
35307ایران

41B832ایرانتولید رسکابل و مفصل و اتصاالت برق فشار قوی، متوسط و ضعیفپارس مفصل آسیا116

و تابلو117 31B248ایرانساخت انواع تابلوهای برق و سلول و پستپارس نی 

ن و مخابراپیپارسان کابل118 41B854ایرانتولید کننده انواع سیم و کابل برق و آنیی

پارسیا افزار فرااندیشان نوین119

وی برق  این نرم : DCS نرم افزار طرایح و محاسبات شبکه های توزی    ع نی 

ی از آخرین رهیافتهای تکنولوژی و علم، با هدف بهبود  افزار  با بهره گی 

کت  دقت و افزایش رسعت محاسبات و طرایح، توسط متخصصان رسی

پارسیا افزار فرا اندیشان نوین برای تمایم متخصصان، طراحان و فعاالن 

طرایح و تولید) شبکه های توزی    ع(صنعت برقرساپن 

.گردیده است

71244ایران

پارسیان تراش صنعت120
، جوش  ن ات و اجرای سیستم ه ای ات صال به زمی  ن طرایح، ت ولید تجهی 

 و حفاظت در برابر صاعقه و رسج
ی
اق های احیی

ایران
فضای باز جنوب سالن 

میالد
2053

ل121 پارسیان کنیی

ل فاز  تایمر " تایمر های صنعتی "تولید رله های صنعتی انواع کنیی
ی

ل سطح مایعات"ساعت نجویم "هفتگ ی " کنیی و لوازم اندازه گی 

میی ""نمایشگر یکپارچه فرکانسمیی"ولتمیی"آمیی

35324ایران

پاسکال پرس122
خم و - پانچ هیدرولیک - تولید کننده پرس های هیدرولیک در زمینه برق 

پانج درب تابلوهای برق- برش و پانچ شینه های مس 
61118ایران

پانيا نی  دكل سازه123
وگاه هاي خورشيدي  اكچرهاي فلزي پست هاي فشار قوي و نی  توليد اسیی

و و، نصب و اجراي خطوط انتقال نی  و خصوط انتقال نی 
61175ایران

ایرانابزاراالت و دستگاه های هیدرولیک صنعتیپایا پرس124
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2072

181613ایرانمشاورپایا پژوهش ارشن125

پایدار پلیمر اوژن126
ود تولید کننده طلق های  تولید کننده قطعات پلیمری به روش اکسیی

دیفیوزر چراغ از جنس پیل کربنات
20,222320ایران

پایور دیزل آسیا127
ل - شایس سیار دیزل ژنراتور - کانوپی سایلنت - دیزل ژنراتور  تابلو کنیی

برج نور- دیزل ژنراتور 
ایران

فضای باز سالن میالد و 

آلمان
2042



ن الملیل صنعت برق ایران ن نمایشگاه بی  نوزدهمی 

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

و پایش باور128 پیی

ی لحظه ای : سیستم سنجش لحظه ای محتوای انرژی سیستم اندازه گی 

کالری و محتوای انرژی سیاالت، یک سیستم پایش بر خط محتوای 

انرژی گازهاست و با استفاده از

آن یم توان بدون مشخص بودن ترکیب گاز، محتوای انرژی آن را به 

صورت آنالین بدست آورده و با توجه به زمان پاسخگوپی رسی    ع این 

وگاه ها و بویلرها و  وشییم، ورودی نی  سیستم در فلرهای پاالیشگاه و پیی

کلیه واحدهای

مرصف کننده یا پروسس کننده گاز برای سنجش آنالین محتوای انرژی 

قابل استفاده است

71244ایران

نپتونیا129 35372ایرانحفاظت از صاعقه و حفاظت کاتدیک (ارتینگ)سیستم های زمی 

پرتو خازن130
ات بانک  ن یب قدرت و تجهی  تولید انواع خازن و بانک خازپن اصالح ضن

خازپن
44B1045ایران

و و روشناپی ونورپردازیپردیس کابل جاویدی131 ات انتقال نی  ن 181605ایرانتهیه و توزیه سیم و کابل و تجهی 

ن پیچ132 41811ایرانتهیه و توزی    ع پیچ و مهره انواع تابلو برقپرشی 

ن صنعت ایرانیان133 پرشی 
تولید تابلو های برق فشار ضعیف و متوسط و ترانسفورماتور های فرمان 

و قدرت
35311ایران

پرمایون صنعت پارسیان134
ی تابلوھا و کليد ھاي فشار قوي و 

توليد کننده قطعات رزیتن و کامپوزيتی

متوسط
31B226ایران

61165ایرانتولید تابلو برقپشتیباپن صنایع135

71202ایرانتولید کننده انواع مقره های سیلیکوپنپلیمرعایق اسپادانا136

ونيك137 ات و ادوات ابزار دقيقپنگان الكیی ن 61175ایرانتوليد كننده تجهی 

و منور گسیی138 31A127ایرانتولیدکننده سیتن و نردبان کابل و متعلقاتپوشش نی 

و139 پویا باد نی 
تولیدکننده انواع هادی هواپی آلومینیویم و تنها تولید کننده انواع مغزی 

فوالدی با روکش آلومینیویم و مغزی کامپوزیتی
71240ایران

ز140 پویا پلیمرکار الیی
تولید انواع المپ های ال ای دی و کم مرصف ، داکت و ترانکینگ برق و 

پروفیل های یو پی وی یس درب و پنجره
20,222327ایران

35303ایران...تولید قطعات کامپوزیت،تابلو برق و پویا گوهر آفتاب141

یک142 35365ایرانتولید کننده انواع کلیدفیوز، پایه فیوز و فیوزپیچاز الکیی

61165ایرانتولیدکننده انواع تابلوبرق فشارضعیف وفشارمتوسطتابلوسازان جاسب143

71208ایرانتولیدکننده قطعات بتتن پیش ساختهتاژه صنعت سنگش144

ن احتیاجات فتن تهران تاف145 نکت های اشنایدر تامی   رسی
ی

38459ایرانفشاز ضعیف و فشار قوی- وایدمولر - نمایندیک

ل و مخابرات 146 ن سیستم های کنیی تامی 

ایران

ل ، اتوماسیون و مخابرات در  ن ، نصب و راه اندازی سیستم های کنیی تامی 

صنایع زیر ساخت مخابرات ،برق ، گاز ، نفت، آب و صنایع مادر فروش و 

ل دیسپاچینگ و اسکادا فروش و راه اندازی سیستم  راه اندازی مراکز کنیی

یل و  ات کنیی ن ن تجهی  های شبکه های هوشمند مخابراپی و نوری تامی 

مخابراپی صنعت برق

38419ایران

ن تابلو147 181630ایرانتولید یراق االت تابلو برق و برق صنعتیتجهی 

ات انتقال برق پارس148 ن 31A124ایران کیلوولت400 ولت تا 52تولید انواع برقگی  از تجهی 

ی فراکوه149
ی
ات برق ن تجهی 

خازن ، بانک خازپن ، انواع راکتورهای فشار ضعیف و فشار متوسط ، 

انواع فیلیی هارمونیک
61175ایران

ن150 ات سیستم زمی  ن تجهی 
تولید کننده طراح و مجری سیستم های ارتینگ حفاظت در برابر صاعقه 

و کاتدیک
ایران

فضای باز جنوب سالن 

میالد
2058

ات و سازه های انتقال سمنان151 ن تجهی 
و و سازه های فلزی کلیه پست های  ساخت و طرایح سازه های انتقال نی 

برق
61105ایران

تدبی  فرآیند صنعت سپهر152
نشت یاپی هلیویم خطوط زیرزمیتن نشت یاپی هلیویم کندانسورهای 

وگایه نی 
35323ایران

(تپکو)تراشه پرداز پویا 153
ات تست برای صنعت برق ساخت و تولید  ن ساخت و تولید تجهی 

ات در حوزه تکنولوژی  ن RFIDتجهی 
35374ایران



ن الملیل صنعت برق ایران ن نمایشگاه بی  نوزدهمی 

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

ترانسفورماتورسازی کوشکن154

 کیلو ولت آمیی و ولتاژ 5000تولید انواع ترانسفورماتورهای روغتن تا توان 

 کیلو ولت و انواع ترانسفورماتورهای ویژه صنایع نظی  ترانس های 33

ن و هرمتیک گازی و وله ای و رکتی فایر و دوال ولتاژ کمپکت و زمی 

44A922ایران

ن با نشان تک نور155 تعاوپن اصفهان الومی 
تولید کننده انواع چراغهای خیاباپن صنعتی پاریک پرژکتور و ال ای دی 

مشاوره روشناپی و نورسنجی
38A564ایران

تعاوپن تولیدی توانکار نیشابور156
، انواع کلید های کولر و  (محافظ ولتاژ )تولید کننده کلید های رابط برق 

جانحفظ و راکر سوئیچ
181634.1ایران

وگاه یزد 157  کارکنان نی 
و )تعاوپن (تک نی 

فعالیت در زمینه انرژی های نو و تولید - تولید خرید و فروش انرژی برق 

وگاه- پراکنده برق  ن قطعات نی  ات و تامی  ارائه - احداث، بهره برداری تعمی 

وگاه تشکیل رسمایه- خدمات مشاوره ای مهندیس نی 

71203ایران

 و روشناپیتعاوپن لجور پالست158
ی
38A526ایرانتولید لوازم برق

وگایه ایران159 ات نی  44A917ایرانتولید برقتعمی 

تکام160
-اینورتر های مخابراپی-شارژرهای صنعتی و اداری-استابیالیزر- یوپی اس 

باتری
61172ایران

تکرول161
ن آالت وسیلندر مارپیچهای تخصیص صنعت سیم  طرایح ساخت ماشی 

وکابل
41B844ایران

یک162 (ایران خزر فن)تکنولوژی برتر الکیی
و موتور کوچک و چراغهای روشناپی .تولید و پخش انواع هواکش  الکیی

سنسور دار
20,222316ایران

(تاکو)توان آوران کوشش163

وی برق  انواع –آهن آالت )تولید کننده یراق آالت خطوط توزی    ع نی 

کابلشو –انتهاپی بیمتال و فول بیمتال –هات الین –جمیی –کلمپ 

بست –یراق کابل روکش دار پیچ ومهره –آلومینیومبیمتال وفول بیمتال –

(-.........تسمه حائل –راس تی  –سکو ترانس –کراس آرم –کمربندی 

71201ایران

و ایرانیان 164 ان)توان برق افزا نی  61115ایرانتولید کننده کلیه اتصاالت کابل فشار کم(تانی 

ات شبکه توزی    ع برق(تپکو)توان پارس کوثر آریا165 ن 71205ایرانتولید کننده ی انواع یراق آالت و تجهی 

ونیکتوس فیوز166 44B1051ایرانبرق والکیی

توس کات167
 تا رده ولتاژی GISتولید کننده سوئیچ خانه های فشار متوسط وکلیدهای 

145KV ات کلید های گازی تا رده ولتاژی 400KVوتعمی 
ایران

فضای باز بین سالن 

خلیج فارس و میالد
2013

ونیک پارس168 38475ایرانتولید کننده سیم و کابلتوسعه آروین الکیی

و169 38A576ایرانتولید کننده انواع المپ و چراغ ال ای دیتوسعه آریا ترانور پیشی

وتوسعه پستهاي فشار قوي پارسيان170 38472ایراننی 

61175ایرانطرایح و تولید انواع شارژر و یو پی اس صنعتیتوسعه صنايع انرژي فالت پارس171

و فوالد غرب172 توسعه صنایع پیی
وشییم ،   پاالیشگاههای نفت ، گاز ، صنایع پیی

ی
ات برق ن تولید کننده تجهی 

فوالد و لوازم ضد انفجار
41813ایران

توسعه صنایع دیزیل مبنا173

 انحصاری فروش و خدمات پس از فروش انواع دیزل ژنراتور از 
ی

نمایندیک

،خدمات پس از فروش انواع .کمپاپن آکسا ژنراتور ن طرایح، مهندیس، تامی 

،دوسان و ولوو ن ،پرکیین ن سیستم ها برق اضطرای با موتورهای کامیین

ایران
فضای باز سالن میالد و 

آلمان
2039

توسعه صنایع رضا174
-pvcگرانول های -انیدریدفتالیک پرک - dop-dotpمواد اولیه و شیمیاپی 

گرانول های کریستال
181644ایران

38B672ایران تولید انواع المپ کم مرصفLEDتولید انواع المپ و چراغ توسعه صنایع روشناپی خزرشید175

38A560ایرانتولید انواع المپ ال ای دی و چراغ و پنلتوسعه صنایع نیمه رسانا176

وی ایران177 توسعه منابع آب و نی 

ن و انتقال آب و توليد  ايجاد، توسعه و تكميل طرح ها و پروژه هاي تأمی 

ی  ه اي)انرژي بر ق آپی ن انجام  (از جمله تأسيسات تلمبه ذخی  و همچنی 

خدمات مديريت طرح در زمينه هاي مذكور

44A953ایران

اد 178 ن وگاه های دیزیل کامیین توسعه نی 

پارسیان

 ، ن برق اضطراری و واردات انواع مولد های برق و سازنده کانوپی تامی 

سازنده انواع تابلو برق و نماینده سازندگان برتر دیزل ژنراتور در ایران
ایران

فضای باز بین سالن 

خلیج فارس و میالد
2008

ونیک179 61166ایرانیوپی اس وشارژر و اینورترتولید منابع تغذیه الکیی



ن الملیل صنعت برق ایران ن نمایشگاه بی  نوزدهمی 

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

وی برق دماوند180 31B224ایرانتولید برقتولید نی 

61139ایرانتولید باطری های یو پی اس با برند ایراپن صنعتتولیدی بازرگاپن صنعت رایان پارس181

61157ایرانتولید مقاطع آلومینیویمتولیدی پروفیل اراک182

38470ایرانتولیدکننده انواع سیم ها و مفتول در سایز های مختلفتولیدی دنیای مس کاشان183

تولیدی دیلمان فیلیی184
های صنعتی مورد مرصف در صنایع نفت، گاز، پاالیشگاه،  تولید انواع فیلیی

وگایه وشییم و نی  پیی
61101ایران

تولیدی رعد185
ترمینال رییل،کانالهای )تولیدکننده ملزومات تابلوهای برق صنعتی

ل سوییچ (شیاردار،چراغ سیگنال و کنیی
38481ایران

ان برق و شبکهتولیدی سوپیتا186 ن 41828ایرانتولید انواع پروفیل پی وی یس ، داکت ، ترانکینگ ، تجهی 

تولیدی صنعتی سیم و کابل مغان187

 کیلو 230متوسط و قوی تا ,فشار ضعیف ,تولید انواع کابلهای ساختماپن 

ل - ولت  - کابلهای آرموردار و غالف رسپی - کابلهای ابزاردقیق و کنیی

کابلهای مخابراپی و - کابلهای با عایق و روکش الستیک - کابلهای هواپی 

کواکسیال

38465ایران

ات 188 ن تولیدی و مهندیس نوآوران تجهی 

(نتیب)ایمن برق 

ات برق صنعتی ضد انفجار، ضد آب و غبار شامل  ن ن تجهی  تولید و تأمی 

ل محیل،  ، جعبه تقسیم، تابلو برق، ایستگاه کنیی ات روشناپی ن انواع تجهی 

، ساکت و پالگ، هواکش، سیستم های آالرم و 
ی
گلند کابل و اتصاالت برق

هشدار

40A748ایران

یک189 40A767ایرانتولید کلید و پریز و قطعات هم ردیفثابت الکیی

جهاد دانشگایه علم و صنعت190

طرایح، ساخت - (خشگ)طرایح و ساخت دکلهای حفاری نفت و گاز  -  

 و یو پی اس های نیمه صنعتی و
 یو پی اس و باتری شارژرهای صنعتی

ل آالینده های هوا- اداری  ات کنیی ن طرایح، ساخت و بهینه سازی تجهی   

های کیسه ای و بگ هاوس) واستاتیک، فیلیی های الکیی طرایح و - (فیلیی  

ساخت- ساخت ترانس و رکتیفایرهای خاص صنعتی ولتاژ و جریان باال   

ل کیفیت  مجموعه های آزمایشگایه فشارقوی و ارائه خدمات تست کنیی

ن الملیل مطابق با استانداردهای بی 

181629ایران

و 191 خدمات انرژی توسعه ایستگایه نی 

خاصه

وگاه  ات، ساخت، احداث، نصب ،راه اندازی و بهره برداری نی  ن ن تجهی  تامی 

مقیاس کوچک
ایران

فضای باز جنوب سالن 

میالد
2051

وی کرمان192  تکسا نی 
خدمات فتن و بازرگاپن

1. آالت.2خدمات فتن و بازرگاپن  تولید، تعمی  و خدمات پس از فروش شی   

وگاهها  یک، مکانیک و.3صنعتن مورد نیاز نی  وگایه الکیی ن قطعات نی  تامی   

ن های. 4ابزار دقیق  تولید، تعمی  و خدمات پس از فروش شعله بی   

وگایه نی 

181600ایران

خرم پالستیک تهران193
 - DOTP و DOPروغن پالستی سایزر . تولید کننده گرانول پی وی یس 

چ فیلم اسیی
181616ایران

وگاه خورشیدیدادمان یزد194 ات نی  ن ن تجهی  61175ایرانتامی 

38415ایرانتولید کات اوت فیوز، فیوزلینک و کلید جداساز هواپیدالمن195

41815ایراناتصاالت سیم و کابل برق و مخابراتدانش اتصال کابل196

38452ایرانمهندیس و بازرگاپندانش انرژی رسیر197

دانش بنیان ابداع صنعت برق198

-سوئیچخانه های روغتن و گازی-تولید انواع پست های کمپکت

تابلوهای برق -اتوبوسیی با تپ چنجر آنلود-ترانسفورماتور های کم تلفات

فشار ضعیف

44B1018ایران

دانش بنیان ابداع صنعت برق199

-سوئیچخانه های روغتن و گازی-تولید انواع پست های کمپکت

تابلوهای برق -اتوبوسیی با تپ چنجر آنلود-ترانسفورماتور های کم تلفات

فشار ضعیف

ایران
فضای باز سالن میالد و 

آلمان
2050

ن مازندران200 و تجهی 
44B1020ایرانتولید انواع فیوزهای مینیاتوریدریا الکیی

44B1022ایران کیلوولت33 و 20تولید کننده انواع کات اوت فیوز و کلید جداساز هواپی دلتاسازان سپاهان201

ن رسانا202 وگاه های برقدما تجهی  ایرانساخت رادیاتور های نی 
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2064



ن الملیل صنعت برق ایران ن نمایشگاه بی  نوزدهمی 

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

یک ایرانیان203 31B204ایرانتولید فیوز مینیاتوری، چراغ سقفن ،هواکشدنا الکیی

 نصب روی دستگاهدناترانس204
ی
35371ایرانکلید های برق

یاتدنیای مجازی رایان205 181636ایراننرم افزار و نشی

یدهكده نور206
ی و تزئيتن 38A523ایرانتوليد چراغ روشناپی

(دوسنا)دوران سپنج نادین207
یگ و ضد انفجار در  تولید کننده انواع سیستمهای نگهدارنده کابلهای الکیی

ایران
31A160ایران

لر های دما و رطوبت دی پارت سان آسیا208 35337ایراناتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق- ساخت کنیی

دیزل مولد امید209

وگایه مقیاس کوچک به صورت - ن و - epc اجرای پروژه های نی   تامی 

ساخت- ساخت اطاقک های سایلنت دیزل ژنراتور - کوپل دیزل ژنراتور   

ن قطعات یدیک و- تابلوهای اتوماسیون و سنکرون دیزل ژنراتور  تامی   

ات و رسویس و نگهداری  انجام خدمات مانیتورینگ دیزل- تعمی   

روی گویسی همراه android ژنراتورها براساس نرم افزار

ایران
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2066

ن فوالد اصفهان210 181625ایرانبازرگاپنرابی 

ن صنعت گسیی211 رانی 
فیکس )تولید کننده و سازنده تابلوهای برق فشارضعیف و فشارمتوسط 

(و کشوپی
61132ایران

402021فضای باز سالن ایرانتولید تسمه و میله ارت مشراه نورد ماهان مس212

ایرانتولید چراغ خیاباپنرباط گسیی213
فضای باز بین سالن 

38B و 17، 18
2113

40A760ایرانهوشمندسازی ساختمانرسانه رایانه فراز214

روشنا فن آوری الف215

کت روشنا فن آوری الف تولیدکننده انواع پروژکتور   ، cob ، LEDرسی

High Power led و چراغ های خیاباپن فوق کم مرصف ال ای دی در 

 سوله اپی ، چراغ 700 وات تا 70وات های مختلف از 
 و چراغ صنعتی

ضدانفجار یم باشد

38B603ایران

ایرانتولید چراغهای روشناپیروشناپی دوستان216
فضای باز بین سالن 

38B و 17، 18
2119

ایرانتولید کننده چراغهای دکوراتیو و مدرنروشناپی روشا217
فضای باز بین سالن 

38B و 17، 18
2114

40A755ایرانتولیدی لوازم روشناپیروشناپی سپهرالیت218

ن نور آریا219 روئی 

ین طراح و تولید کننده برج های روشناپی شهری و استادیویم ،پایه : بزرگیی

، دکل های  ن ، برج پرچم ، پایه دوربی  چراغ های پاریک ،پایه چراغ خیاباپن

و ، گاردریل و  ...انتقال نی 

20,222328ایران

زرسیم220

ل و ابزاردقیق،  تولیدکننده انواع سیم و کابل، شامل کابل های قدرت، کنیی

، کواکسیال، مسلح، شیلددار، مقاوم در برابر آتش، کم دود و  مخابراپی

 ، وشییم، خودروپی بدون هالوژن مورد مرصف در صنایع نفت، گاز و پیی

وگایه و  ن الملیل... سیمان، رییل، نی  .بر اساس آخرین استانداردهای بی 

41831ایران

لوس221 38444ایرانچراغهای دکوراتیو و چراغهای محوطه. تولید کننده چراغهای دفتن زمرد نور اسیی

ژیتال222
انواع باسداکت فشار ضعیف و متوسط انواع ترانکینگ های : تولید 

فلزی پارتیشن های ترانکینگ دار
181612ایران

 لنایزد223
ی
ات برق ن 38453ایرانLV&MV ساخت باسداکت های LV&MVساخت تابلوهای ساخت تجهی 

ل دور موتورسامان گسیی طبا مهر ارس224 ن و تولید اینورتر و سافت استارتر و کنیی 44B1000ایرانتامی 

71248ایرانتولید کننده انواع عایق های سیلیکوپنسامانه های نوین افرا225

ا226 ن ونیگ در حوزه ارتینگسانا صنعت کین 181606ایرانتولید محصوالت الکیی

سپهر اندیشه آوا227
ونیک و پروژکتور و محصوالت  ن کننده و فروشنده قطعات الکیی تأمی 

روشناپی
38A531ایران



ن الملیل صنعت برق ایران ن نمایشگاه بی  نوزدهمی 

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

(سپکو)سپهر پژوهان کویر 228

، نردبان کابل و  کت سپکو با سابقه درخشان در صنعت تولید سیتن رسی

انواع لوله های فوالدی برق با کلیه اتصاالت اقدام به تولید محصوالت 

کت . خود متناسب با استانداردهای روز جهان یم نماید ن این رسی همچنی 

دارنده پروانه کاربرد عالمت استاندارد میل در صنعت فوق یم باشد و 

ن الملیل در زمینه ایمتن و بهداشت، محیط زیست ۳دارای  استاندارد بی 

 موفق به عضویت در وندور لیست . ومدیریت کیفیت یم باشد
ً
ضمنا

 مهندیس وساختمان نفت ایران و گروه مپنا 
ی

کت میل  ۲۲سیکل ترکیتی  )رسی

.وکاالی نفت تهران شده است (

31A104ایران

44B1004ایرانتولید قطعات جانتی ترانسسدید سازه پرشیا229

ن مهدیار پایا 230 (smp)رسزمی 

ات و کلیدهای - فعال در ضمینه ابزار دقیق  ن تولید کننده انواع تجهی 

حفاظت نوار نقاله تولید کننده انواع سطح سنج تولید کننده انواع 

...استارتر و مقاوت موترهای توان مختلف و 

35377ایران

رسلوک ایران231

ن ژنراتور ، فایر )تولید کننده یراق آالت تابلو برق ،قفل و لوالی  انواع کابی 

ن هواساز و تهویه ،تولید (باکس، رک و کمد و فایل اداری یراق آالت کابی 

کننده نوار تزریق فوم نیمگرد پشت چسب دار

61137ایران

ونیک232 35339ایرانساخت مدار چاپیسنا الکیی

ان ابزار233 ن سنجشگران می 
ی  -1 ات تست و اندازه گی  ن اسیون تجهی  ات اندازه- 2کالییی ن آزمون تجهی   

یگ و منابع تغذیه بدون وقفه ی الکیی UPS - گی 
61134ایران

سندیکای صنعت برق ایران234

ی فعال در حوزه برق و انرژی کشور؛ این تشکل به عنوان 
تشكل صنفن

ی ايران و در جايگاه تشکل 
برترين تشکل اقتصادي عضو اتاق بازرگاپن

ی نمونه کشور تالش یم کند به 
ی از بخش خصوصی صنعت  صادراپی

ی
نمايندیک

برق، ضمن شناخت نيازها و مسائل اين صنعت و تالش در جهت ايفاي 

سياستگذاري حوزههاي مرتبط، با تکيه بر ظرفيتها و امکانات  نقش در 

ن  ده موجود در صنعت برق ايران و نی  حمايت و همرایهی اعضاي خود  گسیی

ات، پيمانکار، مهندیسی مشاور و 500که بالغ بر  ن کت سازنده تجهی   رسی

ی 
 را شناساپی نماید بازرگاپن

.ميباشند، چالش های این صنعت زیرساختی

44A936ایران

سنگان صنعت235
 1374فشارسنج و دماسنج های صنعتی در سال : فشارسنج های صنعتی

کت سنگان صنعت تولید شده است ن بار در ایران توسط رسی برای اولی 
71244ایران

یک236 سون الکیی

محافظ /کلیدمینیاتوری/چراغ سیگنال/(بوش باتون)شایس

لیمیت /چراغ گردان/آژیر/کلیداتوماتیک/کنتاکتور/جان

رله شیشه /پدال/فلوترسوئیچ/تایمر/نوارآپارات/ومیکروسوئیچ

مولتی /شایس جرثقیل/ترموستات/سوکت/ای
پرس /ترمینال/کلیدچاقوپی/میی

تابلوپی/کابلشو
میی ولت/آمیی زنگ /کلیدحرارپی/پی متال/کلیدچدپن/تسیی

جعبه شایس/اخبار

38450ایران

41B884ایرانتوليدي سيم و كابلسيليكون كابل سيل كيبل237

ی و قدرت خراسان238
38473ایرانتوليد انواع سيم وکابلسيم و کابل مخابراپی

38473ایرانتوليد انواع سيم وکابلسيم و کابل مشهد239

سيمكو240

 400انواع كابل هاي فشار ضعيف، فشار متوسط و فشار قوي تا 

كيلوولت انواع كابل هاي سيگنال و انتقال اطالعات انواع كابل هاي 

ی تا 
ل گرد و تخت آسانسور انواع كابل هاي مخابراپی  زوج انواع 2400كنیی

مشی و  )كابل هاي كواكسيال فركانس باال انواع كابل هاي شيلددار 

انواع سيم و كابل خودرو انواع كابل هاي خودنگهدار فشار  (آلومينيویمی

ضعيف و فشار متوسط انواع كابل هاي كم دود و بدون هالوژن انواع كابل 

هاي مقاوم در برابر حرارت و كابل هاي نسوز

38495ایران

ن آالت و مواد اولیهیس سخت241 38425ایرانماشی 

41B876ایرانتولید کننده سیم و کابل نسوز سیلیکوپنسیلیکون کابل یاقوت242



ن الملیل صنعت برق ایران ن نمایشگاه بی  نوزدهمی 

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

41B880ایرانسیم و کابل آلومینیویم و کابلهای هواپی و خودنگهدارسیم راد سما243

سیم و کابل آمل244
تولید انواع کابل های برق و کابلهای مخابراپی و کابل های تخصیص و کابل 

ن آنیی
41830ایران

و رفسنجان245 41826ایرانتولید انواع سیم و کابل مش و الومینیویمسیم و کابل پیشی

یز246 41B874ایرانتولید کننده سیم و کابل(سیمکات)سیم و کابل تیی

41B864ایرانتولید سیم و کابل مس و آلومینیومسیم و کابل دامغان بهفر247

41B850ایران.....تولید کننده انواع سیم و کابل مش و آلومینیویم و تخصیص و سیم و کابل رسا عماد248

سیم و کابل فروزان یزد249

کابل های آرموردار و - تولید انواع کابل های قدرت مش و آلومینیویم 

کابل های ابزار دقیق و - کابل های هواپی و خودنگهدار - غالف رسپی 

ل  انواع کابل های ساختماپن ، کواکسیال و مخابراپی- کنیی

31B244ایران

سیم و کابل قزوین250
ل - ابزار دقیق - قدرت - طرایح و تولید سیم و کابل برق  - مخابراپی - کنیی

خودروپی- شبکه - فرمان 
31B242ایران

سیم و کابل یزد251
 کیلوولت و کابلهای 400تولید کننده انواع سیم و کابل فوق فشار قوی تا

مخابراپی
38467ایران

سیماران252

ین تولیدکنندگان درب بازکن  گروه صنعتی سیماران به عنوان یگ از بزرگیی

های صوپی و تصویری ، یو پی اس ، درب های اتوماتیک ، سیستم های 

 ، المپ و چراغ 
ی

ن های مدار بسته ، لوازم خانگ اعالم حریق ، دوربی 

.فعالیت دارد

31B231ایران

سیماران253

ین تولیدکنندگان درب بازکن  گروه صنعتی سیماران به عنوان یگ از بزرگیی

های صوپی و تصویری ، یو پی اس ، درب های اتوماتیک ، سیستم های 

 ، المپ و چراغ 
ی

ن های مدار بسته ، لوازم خانگ اعالم حریق ، دوربی 

.فعالیت دارد

31B246ایران

شارین پارس ایرانیان254
کلید مینیاتوری، کلید اتوماتیک،کنتاکتور، کلید )تولید قطعات برق صنعتی 

، چراغ سیگنال (محافظ جان، شستی
31A143ایران

ن مفصل255 41B862ایرانتولید کننده اتصاالت کابل برق و مخابراتشاهی 

ایرانتولید سستم گرمایش تابشیشایانی  صنعت آرتان256
فضای باز بین سالن 

38B و 17، 18
2115

یک الوند257 شعاع الکیی

تولید کننده انواع چراغ های روشناپی فضاهای داخیل و خاریحی از قبیل 

 ، ، صنعتی خیاباپن انواع پروژکتورها، چراغ های سقفن و دیواری، دفتن

حیایط و پاریک

38B655ایران

38B623ایرانLEDتولید انواع المپ گازی و چراغ های شهاب توشه258

ه گرم ساخت گریتینگ کلرید رویشییم فرآور مریک259 ن 71225ایرانخدمات گالوانی 

35346ایرانطرایح و تولید رله های فرمان برق صنعتیشیواامواج آسیا260

صافات انرژی يزد261
ن های صنعتی ، ساخت و  ات توربی  ن طرایح و ساخت قطعات و تجهی 

ن قطعات مورد نیاز صنایع بازسازی یاتاقان های بابیتی ، تامی 
61175ایران

ونیک262  و رله های صنعتیصانت الکیی
ی

31B215ایرانمحافظ های خانگ

ونیک263 یصبا الکیی ات تست و اندازه گی  ن 35335ایرانتجهی 

یگصباتصویرکیمیا264 40A777ایرانتولید لوازم الکیی

ز265 و الیی 61103ایرانطرایح و ساخت تابلوهای برقصدرا نی 

و موتور ایران266 (خزر فن )صنایع الکیی
ی

35378ایرانتولید انواع هواکشهای صنعتی و خانگ

یگ پارس حفاظ 267 پارس )صنایع الکیی

(فانال
31A148ایرانتولید کننده محصوالت برق صنعتی شامل انواع کلیدها

یگ زاگرس دورود ایرانیان268 181608ایرانتولید کننده انواع سیم و کابل مفتول و افشانصنایع الکیی

یگ مهسان269 صنایع الکیی
ونیگ و  یگ و الکیی تولید کننده کلید و پریز و قطعات هم ردیف الکیی

دربازکن تصویری
40A773ایران

یک270 181648ایرانتولید کلید و پریز و محصوالت همردیفصنایع آسیا الکیی



ن الملیل صنعت برق ایران ن نمایشگاه بی  نوزدهمی 

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

صنایع برق زاویر271

تولید کننده انواع کلید و کلید فیوزهای خیط و گردان، کلید مینیاتوری تک 

 پل، پایه فیوز عمودی و تیغه ای، 3 پل، کلید اتوماتیک تک پل و 4پل ایل 

کلید جریان نشتی تک فاز و سه فاز و کلید ایزوالتور

31A134ایران

ن272 صنایع برق ژوبی 
ات عبوری و نگهدارنده کابل های  ن ن کننده اتصاالت و تجهی  تولید و تامی 

صنعتی
31A102ایران

ن273 ات ابزار دقیق آتبی  ن ات ابزار دقیقصنایع تجهی  ن 181610ایرانتولید صنایع تجهی 

ونیک274 61138ایران باتری شارژر و اینورترUPSتولید کننده صنایع تولیدی پویه الکیی

38B642ایرانتولید المپ و چراغهای ال ای دیصنایع تولیدی رادویرانور275

31B208ایرانتولید لوله و اتصاالت یو پی وی یسصنایع تولیدی یزد پولیکا276

یک277 31B264ایرانمحافظ و قطعات هم ردیف-تولید کننده کلید و پریزصنایع جهان الکیی

یک278 31B258ایرانتولید کلید و پریز و قطعات همردیفصنایع دلند الکیی

38A508ایرانتولید کننده چراغ های روشناپیصنایع روشناپی اسکار279

38A568ایران(چراغ و لوسیی سقفن سنسوردار  )تولید کننده روشناپی صنایع روشناپی افرا280

38A533ایرانتولید چراغهای روشناپیصنایع روشناپی آرینا281

صنایع روشناپی زانیس282
تولیدکننده انواع محصوالت روشناپی ال ای دی تولیدکننده ماژول 

LEDروشناپی 
38B605ایران

سان )صنایع روشناپی سان پرداز فروغ 283

(لوکس
38B616ایرانLEDتولید کننده محصوالت روشناپی 

یک ارس284 ات روشناپی فضای داخل و خارجصنایع روشناپی سایان الکیی ن 38B665ایرانتولید کننده تجهی 

38B651ایرانصنایع روشناپی و مبلمان شهریصنایع روشناپی سوتارا285

38B680ایرانتولید چراغ های محوطه به روش دایکست در ایرانصنایع روشناپی شب تاب برقیع286

ایرانچراغ حیایط و پاریکصنایع روشناپی شیک سازان287
فضای باز بین سالن 

38B و 17، 18
2107

38A580ایرانتولید المپ کم مرصف و ال ای دیصنایع روشناپی صبانور گلستان288

38B608ایرانdowmlightتولید انواع چراغهای سقفن توکار صنایع روشناپی فروغ آفتاب289

ایرانتولید ملزومات روشناپیصنایع روشناپی فلو290
فضای باز بین سالن 

38Aو سالن آلمان 
2082

ایرانتولید چراغ های پاریکصنایع روشناپی کارینو291
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2071.1

20,222324ایرانتولید کننده چراغ های اداری و تجاری فلورسنت و ال ای دیصنایع روشناپی کیاسو292

صنایع روشناپی کیان الیت293
تولید کننده انواع چراغ های حیایط پایه های پاریک و سقفن و دیواری و 

(روشناپی )چراغ خواب 
38A527ایران

38B614ایران و چراغ های روشناپیLEDتولید کننده انواع پنل های صنایع روشناپی مون گارشو294

خانهصنایع روشناپی نیک الیت295 ن 38A506ایرانتولید چراغ های دیواری و آوزهای آشیی

41B890ایرانتولید انواع سیم و کابلصنایع سیم و کابل دنیای کابل کاشان296

38480ایرانتولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف مش و آلومینیویمصنایع سیم و کابل همدان297

(سهایم خاص)صنایع شایان سیمکان 298
تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف مش و آلومینیویم تولید انواع کابل 

های خودنگهدار و هادی هواپی فشار متوسط
41B866ایران

صنایع ظفر299

های  مشاوره ، طرایح و تولید انواع ترانسفورماتور ، چوک ، فیلیی

ات جانتی شامل  ن ومغناطیش و تجهی  ترانسفورماتور تک فاز و سه : الکیی

 ، فیلیی هارمونیک ، سینویس و DCفاز ، چوک ورودی ، خرویحی و 

EMC/EMIچوک ، ترانسفورماتور سه فاز به تک فاز ، / ، ترانسفورماتور

CT و PT ترانسفورماتور و  (تروئید) ، ترانسفورماتور و چوک حلقوی ،

ومغناطیش با کاربرد خاص (فریت)چوک فرکانس باال  ات الکیی ن و تجهی 

44B1014ایران

یک300 31B254ایرانتولید کننده کلید و پریزصنایع فضل الکیی



ن الملیل صنعت برق ایران ن نمایشگاه بی  نوزدهمی 

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

صنایع کابل کاشان301

تولید و ساخت انواع هادی های هواپی خطوط توزی    ع، فوق توزی    ع و 

و و پستهای فشارقوی، هادی های خاص جهت استفاده در  انتقال نی 

و، صنایع فوالد، صنایع خودرو سازی و بسته بندی، کارخانجات تولید  میی

ه ن و غی  پرچ، پالتی 

71266ایران

ز302 ایرانتولید کننده انواع سیم و کابل های افشان و مفتولصنایع کابلسازی پژواک الیی
فضای باز بین سالن 

38Aو سالن آلمان 
2077

412024فضای باز سالن ایرانتولید کننده انواع سیم وکابل های افشان و مفتولصنایع کابلسازی پژواک همدان303

181602ایرانM30*300تولید کننده پیچ و مهره به روش فورج رسد تاصنایع مفتویل سپند پیچ یزد304

صندوق نوآوری و شکوفاپی ریاست 305

جمهوری
کتهای دانش بنیان 71244ایرانحمایت از رسی

ونیک آریا306 ایراندستگاه های پیچ جوش و پرچصنعت الکیی
فضای باز جنوب سالن 

میالد
2057

یک ایرانیان اروند307 38A520ایرانتولید کننده محصوالت روشناپی و برق صنعتیصنعت الکیی

35373ایرانتولید بدنه کنتوری کامپوزیتصنعت تجارت باربد308

صنعت منصور309
، شاخه پریز صنعتی و ابزارآالت  ات صنعتی ن تولید کننده قطعات و تجهی 

هیدرولیک
31A156ایران

و310 ایرانتنها تولید کننده ژنراتور در ایران ، مولد برق و تابلو اتوماتیکصنعتی ماه نی 
فضای باز سالن میالد و 

آلمان
2036

ات هوشمندسازی ساختمانطراحان هوشمندساز آرمید311 ن یگ شامل تجهی  ات الکیی ن ایرانطرایح و تولیدتجهی 
فضای باز بین سالن 

38B و 17، 18
2117

طرایح مهندیس ساخت آروند انرژی312

انواع کابل های شبکه معمویل ونسوز و کابل های مقاوم دربرابر 

ی و  نوری،رباتیک،آسانسور،باالبر،رییل،ترموکوپل،فین حریق،فییی

ات اکتیو شبکه شامل سوئیچ ،روتر،فایروال و کور  ن سوالر،انواع تجهی 

ات کامل پسیو شبکه مش و فییی نوری ن سوئیچ،تجهی 

31B238ایران

یک پویش313 61131ایرانتولید یوپی اس های صنعتی و باتری شارژر و اینورترطرایح و مهندیس توان الکیی

طرح و صنعت راحت سپاهان314
 لوله های برق و لوله های فییی نوری و 

ی
تولید کننده دستگاهای فین زن برق

گوبو پروژکتور
20,222318ایران

20,222319ایرانتولید المپ کم مرصف و ال ای دی و پرژکتور و براکتطلعت نور مشهد شهاب فتح315

412025فضای باز سالن ایرانتولید انواع سیم و کابل های برق ، مخابراپی و نسوزطلوع نور دماوند316

ز317 طیف آسا الیی

تابلوهای  (ضد زلزله)سازنده پست های پیش ساخته کمپکت فلزی و بتتن 

، کمپکت و ثابت تا سطح   36فشار ضعیف و فشار متوسط کشوپی
کیلوولت تابلوی برق ترانس ایزوله، پریز و ساعت کرونومیی بیمارستاپن

35348ایران

یک ایران318 عایق الکیی
یگ و حرارپی و مکانیگ  فییی استخواپن و )تولید کننده فییی های عایق الکیی

ده و روکش مسدار و لوله و میلگرد نجن و فاییی گالس و تفلون و تخته فشی
181638ایران

ز319 ایرانتولید کننده سیستم های گرمایش تابشیفاران تابلو الیی
فضای باز سالن میالد و 

آلمان
2038

فانوس سیستم320

-روزانه)ساعت نجویم،،ساعت فرمان:زمينه فعاليت 
ی

-هفتگ

ل (ماهانه ل فاز،کنیی ل فاز بدون نول،کنیی ل فاز،کنیی ،ساعت اذان،سوپرکنیی

بار،سوپر تایمر دیجیتال، تايمر،تايمر تکرارکننده،تايمر استارت مجدد، 

ی رنج،فتوسل،سوپر فتوسل،فتوسل 
تايمر راه پله،تايمر مولتی

،فرکانس  ،ولتمیی تايمردار،محافظ کنتاکتور،فلوتر،آمیی میی

،ترموستات ،کانیی میی

35309ایران

38A536ایرانصنایع روشناپی دیواری حیایط و چراغ های تزئیتنفانوس شب321

فرا صنعت جدار322
-مبدلهای حرارپی-داکتهای هوا-تولید کننده پانل های سقفن و دیواری

پانل های خورشیدی
35380ایران

فراب323

ی در حوزه هاي صنايع - مديريت انرژي : پيمانكار عمویمی طرح هاي زيربناپی

ی - ريیلی 
ی - معدن و صنايع معدپن

وگاه هاي حرارپی ی-نی  وگاه هاي آپی نفت، - نی 

وشيیمی گاز و پیی

44A955ایران



ن الملیل صنعت برق ایران ن نمایشگاه بی  نوزدهمی 

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

فراز پویان آراد324

طرایح، ساخت، مهندیس معکوس، تعمی  و بازسازی انواع 

وموتورهای  وگایه، مولد ها، AC.DC,EXالکیی ، تراکشن ها، شینه های نی 

ینگ های مغناطیش، موتورهای  CNGترانس ها، ژنراتورها، بلیی

35375ایران

فراگسیی بیستون325

و و سایر سازه های فلزی ،  تولید برج های تلسکوپی و مشبک انتقال نی 

و ّ و کابل کشی  ه گرم ، انجام پروژه های هواپی انتقال نی 
ن پوشش گالوانی 

 و کلید در دستEPCزمیتن به صورت 

71254ایران

ز326 31A118ایرانIP67 ضد آب pvcتولید انواع جعبه تقسیم های برق آلومینوییم و فرساد صنعت الیی

نتی برق استار327 نتی محصوالت حوزه برق و روشناپیفروشگاه اینیی 40A734ایرانفروش اینیی

نتی فازنول328 فروشگاه اینیی

 شامل 
ی
ات برق ن ، ابزار : فروش انواع تجهی  انواع رسکابل و مفصل حرارپی

 ، نصب رسکابل، یراق آالت شبکه توزی    ع برق، انواع سیم و کابل، روشناپی

ی  ات برق ساختمان ، ابزار اندازه گی  ن ات تابلوپی و - تجهی  ن ...تجهی 

35364ایران

فروغ یانار صنعت اسپوتا329

 فابریک در انواع مختلف .1: تولید کننده
ی

المنت .2المنت های فشنگ

های رطوبت .3 (کویل هییی)های فلکسیبل  یگ اینورتروهییی ترمزهای الکیی

 تابشی .4گی  تابلوپی 
ی
 .5بخاری برق

ی
ترموکوپل .6حوله خشک کن برق

ن.8المنت رسامیگ ومیکا .7 المنت میله ای وفی 

35345ایران

38403ایرانبازرگاپنفرین آرا330

فن آوران پویا صنعت وفا331
ی برگزاری دوره های آموزیسی  فروش ترانسفورماتور و ترانسهای اندازه گی 

و خدمات تست و پایش
181637ایران

فن آوران نصب تاسیسات پارسیان332
، برودپی و صوپی  تولید کننده ساپورت های مدوالر و عایق های حرارپی

(االستومریک)
35356ایران

فتن مهندیس هدایت گسیی ایرانیان333

تولید کننده و توزی    ع کننده المپ های ال ای دی حباپی و استوانه و 

اف پی ال و اف پی ال، .سفینه ای و اشگ و لوتوس و بولینگ و طرح گل 

پنل های روکار و .چراغ های سوله ای .المپ های هالوژپن .ال ای دی 

انواع پرژکتور های اس ام .براکت .لنیی.چراغ های نما و دفتن و خیط.توکار

روشناپی صنعتی .ترانس ها ی فلزی و پالستیگ.بک الیت.دی و یس او پی 

شامل مینیاتوری های تک فاز تا سه فاز

38B626ایران

فتن و مهندیس آریا سپند مهریز334

هاپی که در : سنسور سطح سنج خازپن بهمراه نمایشگر یگ از متغی 

ن منظور  ل میشود، سطح سیال است، به همی  ی و کنیی صنعت اندازه گی 

ی سطح استفاده میشود  از سطح سنج ها یا لول سنج ها جهت اندازه گی 
ی

که ویژیک

RS485 و ma4-20دارای خرویحی های :  های زیر را داراست

71244ایران

فوالد برق اراك335
ی ،طراح و سازنده تابلوهاي 

ی
ی و خانگ

توليد انواع تالو برق هاي صنعتی

يب قدرت، تابلوهاي اپراتوري و اتوماسيون  PLCاصالح ضن
61175ایران

از336 ات صنعت سیم و کابلفوالدکاران شی  ن ن آالت و تجهی  41B852ایرانطراح و سازنده ماشی 

فولمن337

تابلوهای فشار قوی و - طرایح و تولید کننده پستهای فشارقوی

تولید کننده کلید های خالء و سکسیونر های گازی و - فشارضعیف

خازنهای فشارضعیف

38493ایران

31B220ایران آمیی630 ایل 16تولید کتتده فیوز و پایه فیوز چاقوپی در شش سایز از فیوز صنعت338

ن شهریار339 44A917ایرانتولید برققطعات توربی 

کابل ابهر340
تولید کننده انواع سیم و کابل فشار قوی و فوق فشار قوی، فشار 

...متوسط، فشار ضعیف، سیگنالینگ و ابزار دقیق، خودنگهدار و 
44A957ایران



ن الملیل صنعت برق ایران ن نمایشگاه بی  نوزدهمی 

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

ز341 کابل سپهر الیی

انواع سيم  افشان ،نیمه افشان و تک ال و نسوز و هواپی انواع : تولید

ی و افشان تا مقطع 
 انواع کابل قدرت کابل های اعالم 500كابل هاي زميتن

ضد آب  )حریق کابل های ابزار دقیق انواع کابل مسلح کابل با محافظت 

کابل اعالن حریق ، ضد آتش و  (، ضد روغن ، ضد اشعه ، ضد اسید 

یک  (سوالر )انفجار کابل اتصال پنل خورشیدی  مسلح و  )کابل کانسنیی

انولع کابل های شیلد هادی آلومینیوم با مغز فوالد هادی  (معمویل 

هواپی مس و آلومینیوم کابل آلومینیوم مهاردار و خودنگهدار کابل جوش 

کابل آسانسوری کابل تخت پمپ

41804ایران

کابل سینا342

ین تولید کننده سیم و کابل های فوق فشار قدیم و فشار قوی در  بزرگیی

وشییم ،هواپی ،رییل ، زیر ساختی ،ابزار دقیق و  صنایع نفت ،گاز ، پیی

با به روزترین نوآوری های دنیا... انتقال قدرت و 

38400ایران

کابل هادی نور گسیی343
زویحی , کواکسیال, تولید کننده سیم و کابل مش فشار ضعیف و متوسط

...و 
41B856ایران

40A753ایرانالمپ و روشناپیکارامکس344

کاراهیدرولیک دماوند345
ن کننده  تولید کننده انواع باالبر های پشت کامیوپن هیدرولیگ و تامی 

انواع جرثقیلهای پشت کامیوپن
ایران

فضای باز مقابل سالن 

43
2000

و ترانسفو346 44B1063ایرانتولید ترانسفورماتور توزی    ع و خاصکارخانجات تولیدی نی 

ایرانصنایع روشناپیکارسان347
فضای باز بین سالن 

38B و 17، 18
2102

38B647ایرانLEDتولیدکننده درب بازکن صوپی و تصویری و المپ های کالیوز348

کامپیوتری برگ349

ارائه راه حل های جامع و یکپارچه در زمینه اتوماسیون صنعتی و ابزار 

ن های دوار، برگزاری دوره های آموزیسی  دقیق ، سوپروایزری ماشی 

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

31A100ایران

ن 350 ن و متخصصی  کانون بسیج مهندسی 

و وزارت نی 
44B1029ایران

کانیا نور برزین زاگرس351
، 60*60، پنلهای LED، ریسه LED ، مدولهای LEDتولید و مونتاژ المپ 

PCBکلید و پریز هوشمند، تولید انواع 
38B638ایران

41820ایرانتولید کننده انواع سیم کابل افشان و مفتولکاویان سیم بیهق352

412027فضای باز سالن ایراناتصاالت کابلکالته353

ل قدرت354 کنیی

وگاههای EPCاجرای پروژه های نفت و گاز به صورت  ، صنعت برق، نی 

ات، ابنیه  ن حرارپی ،خورشیدی و انرژی  های تجدید پذیر، تأسیسات و تجهی 

، ساخت و اجرای پستهای EPCبه صورت  ن ، ساخت GIS & AIS، تأمی 

ل و اتوماسیون تابلوهای برق، کنیی

31A164ایران

ات سیستم ارتینگکوشیاران کار و اندیشه355 ن ایرانفروش تجهی 
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2069

کولر هواپی آبان356
طرایح، مهندیس و تولید انواع مبدل های حرارپی هواخنک، پوسته و 

وگایه سیمان و فوالد وشییم، نی  ات پروژه های نفت، گاز، پیی ن لوله و تجهی 
61130ایران

ن زاد یدک357 412030فضای باز سالن ایرانانرژی های تجدیدپذیر- مولدهای برق دیزیلکومی 

کیان ایساتیس پارس358
طرایح و ساخت انواع تابلوهای برق فیکس و کشوپی ، فشار ضعیف و 

فشار متوسط ، تابلوهای کمپکت ، پست کمپکت
61175ایران

181626ایرانتولید کاور های سیلیکوپنکیان بسپار صفاهان359

38A538ایرانصنایع روشناپیکیانورسازان دیبا360

181627ایرانتولیدکننده کامپاند روکشی سیم و کابل(گیتی پسند)کیمیاجاوید سپاهان361

ه های پلیمریگرانول کیمیا پلیمر کوشا362 ن 41805ایرانتولید گرانول و آمی 

گروه بازرگاپن ثقفن363

، عرضه کننده مفتول مش، سیم های هادی و لوله های  گروه بازرگاپن ثقفن

 برای تولید کابلشو و عرضه کننده سایر محصوالت مش با TPCمش 

ن خریدار ضایعات مش و . بیش ار یس سال فعالیت در این زمینه همچنی 

کاتد مس

38471ایران



ن الملیل صنعت برق ایران ن نمایشگاه بی  نوزدهمی 

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

38B620ایرانتولید کننده سیستم های نورپردازی و روشناپی ضد آبگروه تولیدی تهران کیت364

گروه دانا پلیمر فن آور365
 ،تولید led تولید قطعات پالستیگ المپهای ledتولید انواع چراغهای 

های انتقال حرارت، پروفیلهای پالستیگ شفاف و دیفیوزر خمی 
38B640ایران

گروه روشناپی ایران ماتو366
ونیگ تولید چراغهای سنسور دار و  تولید و مونتاژ بردهای الکیی

محصوالت روشناپی
ایران

فضای باز بین سالن 

38B و 17، 18
2118

38B689ایرانLEDتولید المپ و چراغ گروه سپهرمنور367

گروه صنعتی بازرگاپن دنیای لوله368
 
ی
نولید لوله های برق ساختمان که از داخل این لوله ها سیم و کابل برق

عبور یم کند
31B250ایران

ق369 61120ایرانساخت تابلو برق صنعتیگروه صنعتی تفکرنیا بهینه کاران رسی

گروه صنعتی تک فرم370
تولید کننده انواع سیتن کابل،نردبان کابل،ریل مینیاتوری،باکس مخابراپی و 

زویحی و تابلوهای برق صنعتی
31A132ایران

41822ایرانگلند و متعلقات-تولید کننیده لوله های خرطویم جهت محافظت از کابلگروه صنعتی رهورد خراسان371

71227ایرانطرایح و تولید خطوط برق رساپن جرثقیل سقفنگروه صنعتی صادق372

ونیک373 ونیکگروه صنعتی میکرو مکس الکیی 35363ایرانالکیی

گروه صنعتی نما ماد پاسارگاد374
وگاه های دیزیل و گازسوز تابلوهای کم - طرایح، ساخت و بهره برداری نی 

وگاه های سیار- ولتاژ نی 
2076فضای باز میدان آلمانایران

ن آالت صنعت برقگروه صنعتی و بازرگاپن یکتا گسیی بنکدار375 ن کننده ماشی  38422ایرانتأمی 

یک 376 گروه کارخانجات افالک الکیی

خراسان

یک خراسان تولید کننده سیم و کابل مش و  کت افالک الکیی رسی

، کواکسیال، شیلد  آلومینیویم در انواع مفتول و افشان، فرمان، مخابراپی

 و خودنگهدارACSRدار، 

38497ایران

گروه مپنا377

ن الملیل به  کت تولیدی، صنعتی و بازرگاپن بی  گروه مپنا به عنوان یک رسی

وگاه های ۴۱همراه  کت زیرمجموعه خود، در زمینه طرایح و احداث نی   رسی

ن اجرای پروژه های نفت و  (بخار، گازی و سیکل ترکیتی)حرارپی  و همچنی 

ن در حوزه رسمایه گذاری خصوص در این  گاز و حمل و نقل رییل و نی 

و رسمایه گذاری  (EPC)صنایع به صورت پیمانکار اجراپی کلید در دست 

.در سطح بازار ایران و منطقه فعالیت یم کند (IPP)خصوص 

44A949ایران

181642ایرانupvcتولید کننده لوله برق گروه مهندیس برق لومی 378

ش انرژی پاسارگاد379 وشییم، برق و یوتیلیتی )رسمایه گذاری در حوزه انرژی گسیی 44A930ایران(نفت، گاز، پیی

ات روشناپی پایدار380 ن ش تجهی 
38B669ایرانتولید کننده المپ و چراغ ال ای دیگسیی

گلنور381

کت گلنور به عنوان یگ از پیشتازان صنعت برق و روشناپی کشور و  رسی

ین کارخانه ی تولید چراغ در صنعت روشناپی خاورمیانه با حدود ¬بزرگیی

 فعال در رسارس کشور و دفاتر متعدد خارج از کشور مشغول 50
ی

 نمایندیک

کت با کسب عنوان صادر کننده نمونه میل . باشد¬به فعالیت یم این رسی

در چند دوره متوایل، برنامه ريزي و پاسخگوپی به نیازهای گوناگون 

 روشناپی"
های خود قرار داده و با تکیه ¬را در راس فعالیت" صنعت و هین

های خود توانسته است جایگاه ممتازی در سطح کشور و ¬بر داشته

محصوالت گلنور، شامل چراغ هاپی با کاربردهای ف. منطقه کسب نماید

40700ایران

38B695ایران(تولید کننده المپ و چراغ)صنعت روشناپیالمپ پارس شهاب382

لوله گسیی خادیم383
تویل کننده انواع لوله و اتصاالت پی وی یس و پیل اتیلن کامپاندگرانویل و 

مصنوعات پالستیگ
181634ایران

وی برق حرارپی384 44A917ایرانتولید برق حرارپیمادر تخصیص تولید نی 

مادر تخصیص ساتکاب385
کت های  مدیریت ساخت و تهیه کاالی صنعت آب و برق و حمایت از رسی

دانش بنیان
44A938ایران

مادر تخصیص صندوق حمایت از 386

فته تحقیقات و توسعه صنایع پیشی

کتهای  حمایت مایل در قالب ارائه تسهیالت و انواع ضمانت نامه ها به رسی
بخش خصوص و تعاوپن

44B1006ایران



ن الملیل صنعت برق ایران ن نمایشگاه بی  نوزدهمی 

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

مارال روبات صنعت387

دستگاه مونتاژ برد یک نوع روبات : SMD (PAP)دستگاه مونتاژ بردهای 

ونیک را از جای مشخیص  برنامه پذیر است که م یتواند قطعات الکیی

این روبات دارای چهار درجه آزادی . برداشته و روی برد مونتاژ نماید

بصورت سه حرکت خیط در راستای سه محور و یک حرکت چرخشی در 

. یم باشدZراستای محور 

مختصات مکاپن که قطعات از آنجا برداشته یم شود در نرم افزار دستگاه 

ن مختصات مکاپن که قطعات روی برد جاگذاری  تعریف یم شود همچنی 

 در نرم افزارهای طرایح PCB PCBیم شوند، توسط فایل طرایح شده 

.مشخص یم شود

71244ایران

ن سازی مسائیل388 181607ایرانطرایح و ساخت انواع دستگاه های بسته بندی اففی و پیلوپکماشی 

ل سیستم389 41B870ایرانتولید کننده باسداکتمانا کنیی

41B848ایرانسیم و کابل تخصیص برقماهان کابل امی 390

مبدل سازان ژرف اندیش391

 20KVAخدمات انواع سیم پیجی تولید انواع ترانسفورماتور تا توان 

ونیک  ونیک SMDمونتاژ انواع بردهای الکیی  مونتاژ انواع بردهای الکیی

DIP

38A521ایران

مجتمع تولید لوله و اتصاالت پلیمر یاس392
ی
181623ایرانتولید لوله و اتصاالت پی وی یس و تولید لوله های برق

مدیریت تانا انرژی393

، اجرا، نظارت،  ن رسمایه گذاری و ارائه خدمات طرایح مهندیس، تأمی 

ساخت، بهره برداری و نگهداری و مدیریت پروژه های زیربناپی با تمرکز بر 

، انرژی و رییل به منظور توسعه زیرساخت های صنعتی ایران  حوزه های آپی

ن الملیل و بازارهای بی 

44B1057ایران

44A917ایرانتولید برقمدیریت تولید برق اصفهان394

ی395
ق 44A917ایرانتولید برقمدیریت تولید برق آذربایجان رسی

44A917ایرانتولید برقمدیریت تولید برق بعثت396

44A917ایرانتولید برقمدیریت تولید برق بیستون397

ن اهواز398 44A917ایرانتولید برقمدیریت تولید برق رامی 

44A917ایرانتولید برقمدیریت تولید برق ری399

44A917ایرانتولید برقمدیریت تولید برق زرند کرمان400

44A917ایرانتولید برقمدیریت تولید برق شازند مرکزی401

44A917ایرانتولید برقمدیریت تولید برق شهید رجاپی402

44A917ایرانتولید برقمدیریت تولید برق شهید سلییم نکا403

44A917ایرانتولید برقمدیریت تولید برق شهید مفتح همدان404

44A917ایرانتولید برقمدیریت تولید برق کرمان405

44A917ایرانتولید برقمدیریت تولید برق هرمزگان406

44A917ایرانتولید برقمدیریت تولید برق یزد407

وگایه ایرانMeMمرکز آموزش مهندیس 408 ایرانبرگزار کننده دوره های آموزیسی و تخصیص صنعت برق و نی 
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2065

مسبار کاوه409

 و انواع ACSR/AAAC/AAC/ACSR.AWتولید انواع سیم های هواپی 

 و هواپی مش و آلومینیویم و انواع کابل 
سیم هواپی مش و کابلهای زمیتن

 سیمه6 سیمه و 5خودنگهدار 

38492ایران

71234ایران(سیتن مش)تولید کننده سیتن کابل های سبدی مش متال410

و آریا کیش411 مشارکت نی 

یدی،  ن بادی، سیستم های هییی مولد برق، سیستم های خورشیدی، توربی 

ناتور  ) CKD )Volvo- Mecalteموتور و آلیی

www.mosharekatniroo.com

ایران
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2063

مشاوره مهندیس صنایع تولیدی بهبود 412

اد ونیک هی  الکیی

تولیدکننده انواع یو پی اس ، اینورتر، شارژر ، رکتیفایر، استبالیزر ، کانورتر 

..و 
38434ایران

ات خاص فشارقویمعراج طرح یاران413 ن 44A924ایرانطرایح و تولید تجهی 
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یک زرتاب414 41800ایرانتولید سیم وکابلمغان الکیی

مقره سازی ایران415
تولید کننده انواع مقره های فشار ضعیف، متوسط و قوی برای خطوط 

وی برق توزی    ع و انتقال نی 
71270ایران

مکانیک سیاالت416
وگایه طراح و سازنده  طراح و سازنده درای کولر و تیبل کولر های نی 

 و کولر های هواپی-مبدل های حرارپی
رادیاتور های صنعتی

ایران
فضای باز جنوب سالن 

میالد
2059

یک417 مگ الکیی
 کیلو 36تولید کننده ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان ابزاردقیق تا سطح 

ولت تحت لیسانس دو کارخانه آلماپن زیمنس و مس واندلربا آلمان
38408ایران

مهام گسیی دنا418
انجام طرح های تولید انتقال و توزی    ع انرژی ُاصالح و بهینه سازی و 

...مقاوم سازی افزایش بهره بری 
31A144ایران

20,222311ایرانتولید چراغ و پرژکتور فوق کم مرصف ال ای دیمهرپرتوآریا419

ونیک420 مهرمینا الکیی
مونتاژ قطعات اس ام دی مونتاژ قطعات دی آی پی : انجام خدمات 

CNCتزریق پالستیک پرسکاری فلزات خئمات 
35321ایران

ایرانsoftwareمهندس یار421
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2070

ات روشناپی مهندیس آلتون رای422 ن ونیگ- ترافیگ - تجهی  38B649ایرانبرد الکیی

مهندیس برق آوران423

طرایح و تولید تابلو برق فشار متوسط ، ضعیف طرایح و تولید تابلو 

ل هوشمند مجری نصب و راه اندازی پروژه های  اتوماسیون ، کنیی

و و ابنیه تاسیسات ، نی 

61165ایران

مهندیس برق قدرت رساج424
انواع تابلو برق و ترانسفورماتور آزمایشگاه های : طرایح ،ساخت و تعمی 

واستاتیک های الکیی فشاری قوی ، خازن و فیلیی
402023فضای باز سالن ایران

ونیک قشم ولتاژ425 مهندیس برق و الکیی

ات اتوماسیون صنعتی و سیستم های محرکه* ن  واردات و توزی    ع تجهی 

آموزش سیستم های اتوماسیون صنعتی ، ابزاردقیق ، رباتیک*زیمنس   ، 

طرایح ، مشاوره و اجرای پروژه های*مکاترونیک و انرژی  های نو   

ل* (EPC) اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق  و (PLC) تولید تابلو برق کنیی

ات و خدمات فتن سیستم های اتوماسیون*یراق آالت تابلوپی  تعمی   

فته ساخت ، تولید و*صنعتی و ابزاردقیق  ات پیشی ن طرایح و تولید تجهی   

 ، آزمایشگایه در حوزه های اتوماسیون صنعتی ، ابزاردقیق ، رباتیک

طرایح و تولید رباتهای ص*مکاترونیک و انرژی  های نو 

44B1036ایران

یک426 مهندیس برنا طراح الکیی

ل فراسام این سامانه مجموعه ای سخت • : سامانه بویم پایش و کنیی

افزاری و نرم افزاری کامال بویم است که یم تواند انواع سنسورها، ورودی 

ها و خرویحی های مختلف موجود در یک مجموعه را به صورت کامال پویا 

ایجاد کرد و وضعیت، موقعیت و مقادیر آنها را پایش و در صورت نیاز 

ل نمود و براساس سناریوهای قابل تعریف در سامانه اطالع رساپن و  کنیی

ن داشت این سامانه درحوزه های مختلف صنعت، فناوری و . ارسال فرامی 

.حفاظت کاربرد دارد

71244ایران

و انرژی پویا427 و صنعت پیشی مهندیس پیی
طرایح و تولید مقره های سیلیکوپن فشار قوی خطوط انتقال و پستهای 

 در خطوط انتقال و پستRTVفشار قوی، اجرای پوششهای 
71217ایران

مهندیس پردیسان ریانه سیستم428

ل اتوماسیون پست های  طرایح و ساخت سیستم های مانیتورینگ و کنیی

ات و )توزی    ع و فوق توزی    ع اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ن ن تجهی  تامی 

ات و اجرای پروژه)شبکه های صنعتی (اجرای پروژه ن ن تجهی  خدمات ( تامی 

ونیک، سخت افزار، نرم افزار)مهندیس  (الکیی

35327ایران
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ن429 و گسیی ارتبایط کاسپی  مهندیس پیشی

لر سکسیونر ی برای قطع و : ریموت کنیی ن ل سکسیونر، تجهی 
تابلوی کنیی

یگ انسان  ن وصل سکسیونرهای فشار متوسط از راه دور بدون حضور فی 

نت، . یم باشد از قابلیت های آن انعطاف در استفاده از بسیی های اینیی

ی قفل های GSMرادیو،  ، استفاده از یک نرم افزار تحت وب ، به کار گی 

ایمتن عملکرد تابلو

در هنگام وصل ، امکان ثبت تصویر حرکت سکسیونر از طریق یک 

ن مدار بسته  ی(دوربی  ل سکسیونر های ) بنا به خواسته ی مشیی ، کنیی

وپن ، قابلیت تشخیص خطا و  م بی  ن بدون موتور با اضافه کردن مکانی 

ی  . یم باشدSCADAکارکرد سکشناالیزری و امکان به کارگی 

71244ایران

ن تجربه430 ات برق بهی  ن مهندیس تجهی 
ات اتوماسیون شبکه های توزی    ع ،سیستم های  ن ن تجهی  طرایح،تولید،تامی 

ات موثردر کاهش تلفات و بهبود بهره برداری ن اسکادا و تجهی 
61142ایران

ن431 مهندیس تکی 
وگاه -برق های بتتن و احداث پست و خط و نی  تولید و توزی    ع تی 

EPCF و EPCپیمانکار -خورشیدی
71260ایران

ایرانمهندیس مشاور و آموزش مهندیسمهندیس توسعه فراتاو432
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2068

(توسعه نیکان رعد)مهندیس تون   ی     ر 433
ن  ات سیستم زمی  ن - سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه تجهی 

ن- صاعقه گی   مواد کاهنده مقاومت زمی 
31B212ایران

مهندیس سازند434
پوشش ضد صدا + تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف +دیزل ژنراتور

(کنوپی و کانتیین)و آب و هوا
ایران

فضای باز سالن میالد و 

آلمان
2046

مهندیس شایان برق435

 ،محصوالت روشناپی ال ای دی، چراغ صنعتی سوله ای ال ای دی -1

 ال ای دی، نورافکن ال ای دی، مهتاپی ال ای دی، مهتاپی
 چراغ خیاباپن

led tube light،چراغ های ضد انفجار led 2- سیستم روشناپی 

، پایه دکوراتیو، برج روشناپی -solar lighting 3 خورشیدی  پایه روشناپی

led،  برج پرچم، پایه پرچم- 4سازه فلزی، دکلهای روشناپی استادیویم ، 

، پایه چراغ پاریک و فندانسیون آماده  ن طرایح و تولید- 5پایه دوربی   

led محصوالت روشناپی فوق کم مرصف

38B697ایران

ونیگ و مکانیگمهندیس صنایع برق آذرکلید436 ونیگ و تولیدات صنعتی اعم از الکیی ات الکیی ن 35301ایرانتجهی 

181620ایرانطرایح،تولید اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیقمهندیس صنعت دقیق تیکا437

و438 181635ایرانتولید سیتن کابل و نردبان کابل و متعلقات سیتن و نردبانمهندیس ظریف صنعت پیشی

ات صنعت برقمهندیس عمید پویا پرداز439 ن 35381ایرانتولید تجهی 

ات برق فشار قویمهندیس فراپیام بهینه روش440 ن 44B1043ایرانتجهی 

مهندیس کاهنگان مهر441
ات ایمتن ، سیستم حفاظت  ن طرایح و تولید سیستم های ارتینگ و تجهی 

از صاعقه ، کدولد ، یراق آالت توزی    ع و انتقال ، قطعات خاص
31B210ایران

ز442 44B1049ایرانخدمات پس از فروش رله های حفاظتیمهندیس لیان ویژن الیی

مهندیس مشهد تدبی 443

تک فیدر و چند فیدر  (دیتاالگر)طرایح و تولید دستگاه های پاورآناالیزر 

،CT ، های قابل انعطاف رگوفسگ RTU 20 کلید هواپی شبکهkv و پراب 

نوری بلوتوث

44B1016ایران

ونیک ایرانیان444 ات روشناپی و نورپردازیمهندیس نوین تاب الکیی ن 20,222301ایرانطراح و تولید کننده تجهی 

ن رسانش انرژی نوین 445 (رسان)مهندسی 

کلید قطع و وصل زیر بار )سکسیونر : سکسیونر گازی قابل قطع زیر بار

که کار آن . یگ از کاالها بنیادی در هر پست برق فشار متوسط یم باشد(

جدا کردن بخش ها و سکشن های گوناگون از بخش های دارای ولتاژ یم 

ن و بازکردن بروی خطوط را فراهم یم سازد. باشد ن انجام بسیی .و همچنی 

71244ایران

ن مشاور کار اندیشه کاشانه446 مهندسی 

برگزاری دوره های آموزیسی فتن و مهندیس در رشته های مکانیک، برق و 

. نفت بصورت حضوری و آنالین در محل آموزشگاه و در مجموعه شما

ارائه بسته های آموزیسی و دارای تخصیص ترین کتابفرویسی آنالین مهندیس 

برق و مکانیک

181631ایران



ن الملیل صنعت برق ایران ن نمایشگاه بی  نوزدهمی 

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

ن مشاور مشانی 447 ومهندسی  44A940ایرانخدمات مهندیس و مشاوره نی 

موسسه آموزش عایل آزاد علوم نوین 448

پارسیان

تدوین و برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزیسی فتن ، مهندیس و مدیریتی 

ارائه خدمات مشاوره، نیازسنجی و آموزشهای تخصیص به سازمانها، 

کتها و کارخانجات انتشار کتب و جراید تخصیص در حیطه فتن و  رسی

 LMS - LIVE )پخش زنده - مهندیس ارائه خدمات آموزیسی مجازی 

COURSE)

ایران
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2071

موسسه سنجش از دور بصی 449

ی و وکتوری  : (ستیا)سامانه نمایش و مدیریت جامع داده های رسیی

سامانه ی مدیریت داده های مکاپن است که تواناپی بارگذاری و نمایش 

حجم عظییم از اطالعات مکاپن شامل

ی  (نقشه های دیجیتال)داده های برداری  تصاویر )و داده های رسیی
ن ، ماهواره ای، مدل سه بعدی زمی  با (هواپی

در این سامانه عالوه بر امکان . فرمت ها و حالت های مختلف را دارد
ن یس به تصاویر و الیه های اطالعاپی میی دسیی

ی و وکتوری موجود در  باز، امکان بارگذاری و نمایش کلیهداطالعات رسیی

.پایگاه داده سازمان ها و جود دارد

71244ایران

میهن تابلو فجر450
 36طرایح و تولید انواع تابلو های برق فشار متوسط و فشار ضعیف تا 

کیلو ولت
38482ایران

ن نور451 38B698ایرانچراغ روشناپی, زمینه تولید المپ نامی 

نبض الله زار452
ی
ایراناطالع رساپن رسارسی در کل کشور در زمینه محصوالت برق

فضای باز بین سالن 

38B و 17، 18
2116

یه پیام ساختمان453 یه رسارسی صنعت ساختمان شکورنشی اژترین نشی 35374.1ایرانپرتی 

یه تاسیسات،برق،ساختمان454 نشی

یه تخصیص صنعت برق کشور اژترین نشی جایگاه برندهای برتر - پر تی 

معتیی ترین و بروز ترین صفحه اینستا صنعت برق - صنعت برق 

tbsnews

ایران
فضای باز بین سالن 

38B و 17، 18
2110

38441ایرانوارد کننده قطعات صنعتی برقنفیس آرا455

ونيگی ولتاژ برقنگار آزمايش456 40A736ایران-....ترانسفورمر- توليد كننده محافظ هاي الكیی

38A552ایرانتولید کننده المپ و چراغهای ال ای دینما نور آسیا457

نواندیشان صنعت و تجارت سمن458
ل  ات کنیی ن ات آزمایشگاههای سیم و کابل و تجهی  ن طرایح و ساخت تجهی 

کیفن
41801ایران

ن459 38412ایرانتولید کننده محصوالت برق صنعتی فشار ضعیفنوآوران صنعت برق و سازه رویی 

نوآوران فناوری اطالعات امروز460

جایگزیتن  (Wire Mesh Cable Tray)تولید سبدکابل سبد کابل 

نردبان فلزی و )مناسب برای انواع سیتن هدایت کابل و نردبان کابل 

انعطاف پذیری باال، سهولت در نصب، . یم باشد ((Ladder)آلومینیویم 

ایط محییط و امکان تهویه  مقرون به ضفه بودن، سازگاری با انواع رسی

مناسب و عبور هوا ازجمله ویژگیهای این سیستم یم باشد که باعث 

افزایش درخواست و استفاده از این سیستم بجای سیستمهای قبیل شده 

 (سبد های هدایت کابل)با توجه به نوع و ساختار این سیستم . است

جهت پیاده سازی مسی  های پیچیده نیازی به اتصاالت مختلف 

ن دل نمیباشد، به همی 

35382ایران

71214ایرانتولید و توزی    ع لوازم شبکهنور آرای شمال461

یک محمد462  و روشناپینورماهان الکیی
35305ایرانتولید کننده لوازم برق صنعتی

نوین پردازان قطعه463
ن کابل های مش هوا خنک و  کویل خودرو و سیم پیجی مش و همچنی 

ود مش بازومش هلدر مش چپفی مش. آب خنک  رسه و الکیی
41807ایران

41B838ایرانسیم هواپی- باسبار و مقاطع مختلف مش - تولید سیم و صفحه مش نوین مس پارسیان464

ی جریان فشار ضعیفنوین هریس پویا465 44B1025ایرانتولید انواع ترانسفورمرهای اندازه گی 

و نماد خراسان466 نی 

طرایح ، ساخت ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی در زمینه های برج های 

ی مواد نفتی ، بازیافت روغن های کارکرده   ، بازیاپی حالل ها ،  تقطی 

یگ و شیمیاپی روغن های صنعتی  ن ن آالت پرتابل تصفیه فی  و پکیج   ماشی 

اسیون های فیلیی

61175ایران



ن الملیل صنعت برق ایران ن نمایشگاه بی  نوزدهمی 

کتردیف کد غرفهشماره سالنکشورزمینه فعالیتنام شر

وسازان ليان پاژ467 ینی 
61175ایرانمشاور و طراح سازنده انواع تابلو برق و مجري اتوماسيون صنعتی

ن468 61175ایراناتوماسيون خطوط توزي    ع برقنيكان كليد رابی 

ن469 61175ایراننيكان كليد رابی 

ونیک470 نیان الکیی
یگ   powerطراح و تولید کننده انواع مبدل های انرژی الکیی

conversion systems
181628ایران

ا471 20,222313ایرانتولید و توزی    ع محصوالت روشناپینی 

و سامان خاور472 ات برق صنعتینی  ن 61124ایرانتابلوسازی فشار ضعیف و فشار متوسط و تجهی 

و کلید پارس473 نی 
تولید کننده انواع کات اوت فیوز و مقره های سیلیکوپن خطوط توزی    ع و 

.انتقال برق
61148ایران

و کلید پارس474 نی 
تولید کننده انواع کات اوت فیوز و مقره های سیلیکوپن خطوط توزی    ع و 

.انتقال برق
72204فضای باز مقابل سالن ایران

و نماد خراسان475 نی 

و نماد خراسان با هدف دستیاپی و خودکفاپی در  کت فتن و مهندیس نی  رسی

طرایح ، ساخت ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی در زمینه های برج های 

ی مواد نفتی ، بازیافت روغن های کارکرده ، بازیاپی حالل ها ،  تقطی 

یگ و شیمیاپی روغن های صنعتی و پکیج  ن ن آالت پرتابل تصفیه فی  ماشی 

اسیون در کشور و منطقه در سال   تاسیس گردید۱۳۷۴های فیلیی

38463ایران

وترانس476 نی 
ی ، بوشینگهای خازپن ، کلید قطع ژنراتور  تولید کننده ترانسهای اندازه گی 

های  یب قدرت و سوئیچگی  GIS، خازنهای اصالح ضن
31A172ایران

وسازه پرند477 نی 

ارائه کننده طرایح، تهیه، ساخت و راه اندازی تابلو های برق فشار 

ضعیف و متوسط در تیپ های فیکس و کشوپی توزی    ع برق مناطق، 

وگایه  یل، پست های پیش ساخته کامپکت، نی  ساخت تابلو های کنیی

یال هندلینگ یم باشد .خورشیدی و خدمات شیت متال و میی

ایران
فضای باز بین سالن 

 و سالن آلمان37، 35
2074

وگاه طرشت478 44A917ایرانتولید برقنی 

وگاه لوشان479 44A917ایرانتولید برقنی 

وگاه های سیستان و بلوچستان480 44A917ایرانتولید برقنی 

وگاه های گازی خراسان481 44A917ایرانتولید برقنی 

ان سهاتوس482 وگسیی نی 
 
ی
 خم رسد بانشان استاندارد میل pvcتولیدکننده تخصیص لوله های برق

در ایران
181617ایران

هامون مبدل483
 ، ، کویل های گرمایشی و رسمایشی طرایح و ساخت انواع مبدل های حرارپی

ن دار رادیاتورهای صنعتی و لوله های فی 
181604ایران

یک484 181614ایرانتولید کننده لوله های فلکسیبل و باکس رو کارهمسان الکیی

و گسیل485 40A742ایرانطرایح و ساخت ورسویس و نگهداری باتری و یو پی اس- روشناپیهمند نی 

31A143.1ایرانطرایح و تولید انواع رله های حفاظتیهمیان فن486

ق487 ونیکهوشمند سازان رسی 31B217ایرانبرق و الکیی

و488 بدان نی  وهی  ات تست نی  ن 181621ایرانساخت و تولید تجهی 

واپایش بهره برداری کیفیت برق ویونا 489

کبی  امی 

ساخت  ,AMT105ساخت و تولید دستگاه تست رله حفاظتی وبکو مدل 

مولتی فانکشن و - دیفرانسیل - وتولید انواع رله های حفاظتی دیستانس 

VCR

44B1019ایران

31B200ایرانتولید کننده لوازم اتصاالت برق صنعتیوستون490

یک آرتا491 61160ایرانهای لوکس شیشه ایiتولید کلید و پریزویرا الکیی


