
 محل پروژه سال اجرا نام محصىل  نام خریدار نام پروژه ردیف

 ّوذاى BCA 1391 پترٍضیوی ّگوتاًِ پترٍضیوی ّگوتاًِ  1

 پایاًِ ًفتی BC 1391 کیَاى اًرشی خلیج فارس 2

 BC 1391 صفا فَالد  صفا فَالد  3

 BC 1391 شالکِ  شالکِ  4

 عسلَیِ  BC 1391 عوراى صٌعت حاتن  پرٍشُ تاسیسات گَگرد  5

 تْراى  BC 1391 باًک هرکسی  باًک هرکسی  6

 بٌذرعباس BC 1391 فرادست اًرشی فالت  ًاردیس 7

 عسلَیِ BC 1391 ضرکت هپٌا  پارس جٌَبی 13ًیرپارس فاز  8

 عسلَیِ BC 1390 ًارگاىضرکت  پارس جٌَبی 12فاز  9

 پارس جٌَبی BC 1390 جابَىضرکت  پارس جٌَبی 15ٍ16فاز  10

 کرهاًطاُ BC 1390 کرهاى تابلَ ایستگاّْای فطار گاز 11

 فرٍضگاُ 12
 ّایپر-آررستاىعوراى 

 هارکت
BC 1390 تْراى 

 تْراى BC 1390 ًگیي ضرق -آررستاىعوراى  فرٍضگاُ 13

 اصفْاى BC 1390 ایریتک ضْیذ خرازی 14

 سٌٌذج BC 1390 ضرکت پارسیاى ًیرٍگاُ سٌٌذج 15

ُ صٌعتی ًذا ضرکت گاز 16  گٌاٍُ BC 1390 گرٍ

 عسلَیِ OI BC 1390ضرکت  پارس جٌَبی 18ٍ17 فازّای 17

 عسلَیِ BC 1390 ًاردیسضرکت  پارس جٌَبی 24-22فاز  18

 عسلَیِ BC 1390 کٌسرسیَم ًصر پارس جٌَبی 12فاز  19

 لیست پروژه های عمده تجهیزشده با سیستم باسداکت ساخت ژیتال 

 (اتصال ترانس به تابلى)درزمینه پستهای تىزیع برق 
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 محل پروژه سال اجرا نام محصىل  نام خریدار نام پروژه ردیف

 هطْذ BC 1390 سرهاراى رٍزًاهِ قذس 20

 اصفْاى BC 1390 هپٌا گرٍُ– هکَ ًیرٍگاُ اصفْاى 21

 یسد BC 1390 ترهٍَى رٍب فَالد 22

 عسلَیِ BC 1390 عوراى ساحل پارس جٌَبی 22ٍ24فاز  23

 پارس جٌَبی BC 1389 عوراى ساحل 15ٍ16آبگیر فاز ّای  24

 دهاًٍذ BC 1389 هاتریس ًیرٍگاُ دهاًٍذ 25

 خاٍراى-جْرم BC 1389 هٌْذسیي هطاٍر بیٌا ایستگاّْای فطار گاز 26

 اصفْاى BC 1389 ًاهَراىهٌْذسیي هطاٍر  بٌسیي سازی 27

 تْراى BC 1389 ضاًگْای کاتیک ّتل آزادی 28

 ضْر ری BC 1389 هطارکت احساى تْراى پاالیطگاُ 29

 سٌٌذج BC 1389 پترٍسیف ًیرٍگاُ خَرضیذی یسد 30

 عسلَیِ BC 1389 ایراى تابلَ پترٍضیوی جن10 اٍلفیي 31

 اصفْاى BC 1389 ایریتک (A)تَسعِ فَالد هبارکِ  32

 آرربایجاى BC 1389 تام ایراى خَدرٍ سالي تَلیذ خَدرٍ آرربایجاى 33

 عسلَیِ BC 1389 ساسَلآریا  پارس جٌَبی 34

 یسد BC 1389 پارسیاى ًیرٍگاُ سٌٌذج 35

 خراساى BC 1388 ایریتک احیا هستقین خراساى 36

 تْراى BC 1388 هطارکت احساى پاالیطگاُ تْراى 37

 بٌذرعباس BC 1388 ایریتک فَالد ّرهسگاى 38

 خَزستاى BC 1388 فراب 4کارٍى  39

 تْراى BC 1388 کاتیک ضاًگْای ّتل آزادی 40

 لیست پروژه های عمده تجهیزشده با سیستم باسداکت ساخت ژیتال 

 (اتصال ترانس به تابلى)درزمینه پستهای تىزیع برق 
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 محل پروژه سال اجرا نام محصىل  نام خریدار نام پروژه ردیف

 یسد BC 1388 پترٍسیف ًیرٍگاُ خَرضیذی یسد 41

 هطْذ BC 1388 سرهاراى رٍزًاهِ قذس 42

 بٌذر اهام BC 1388 سٌذرٍس صٌعت فرآٍرش بٌذر اهام 43

 قسٍیي تاکستاى BC 1387 آپاداًا سرام کارخاًِ آپاداًا سرام 44

 بٌذر عباس BC 1387 ایریتک فَالد ّرهسگاى 45

 اصفْاى BC 1387 سَخت راکتَرّای اتوی تابلَ -بخص تراًس 46

47 
هجٌوع پترٍضیوی ضْیذ 

 رسَلی
 بٌذر اهام BC 1387 پترٍضیوی ضْیذ رسَلی

 کرهاى BC 1387 هپٌا ًیرٍگاُ کرهاى 48

 عسلَیِ BC 1387 (کرهاى تابلَ)ضرکت گاز   IGATVگاز فطار ایستگاُ 49

 جن بَضْر BC 1387 فراب ایستگاُ فطار گاز ًار 50

 اصفْاى BC 1387 ًارگاى ایٌذر فتالیک 51

 بٌذر هاّطْر BC 1387 تاهیي تابلَ پترٍضیوی ارًٍذ 52

53 
برج خٌک کٌٌذُ ًیرٍگاُ 

 اَّاز
 اَّاز BC 1387 خرد صٌعت

 عسلَیِ BC 1387 پترٍضیوی هبیي هجتوع پترٍضیوی هبیي 54

 یسد BC 1387 ضرکت پترٍسیف ًیرٍگاُ یسد 55

 اصفْاى-ضْر رضا BC 1387 (ایتَک)ضرکت گاز  ضْر رضا8پرٍشُ ایستگاُ 56

 تاکستاى-قسٍیي BC 1386 آپاداًاسرام کارخاًِ آپاداًا سرام 57

 آباداى BC 1386 پاالیطگاُ آباداى تاهیي آب خٌک کي 58

 اصفْاى BC 1386 سَخت راکتَرّای اتوی سَخت راکتَرّای اتوی 59

 لیست پروژه های عمده تجهیزشده با سیستم باسداکت ساخت ژیتال

 (اتصال ترانس به تابلى)درزمینه پستهای تىزیع برق  
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