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 يک ساخت

 رکتیفاير دستگاه

 پلنت هیدروژن

 2 و 1 واحدهای

 - بخار پنجاه کیلووات
 اداره تحریک

 نیروگاه اصفهان
 هیدروژن پلنت 1389 یک دستگاه

 

 اسموک ساخت

 بويلر ديتکتور

 4 واحد

2*15cm2 بخار - 
 اکبر رفیعی

 نیروگاه اصفهان
 4بویلر واحد 1391 بیست عدد

 

 دستگاه ساخت

 استارتر سافت

 فن الکتروموتور

 خنک برج های

 4 واحدهای  کن

 الگوريتم با 5 و

 جديد اندازی راه

 - بخار کیلوولت آمپر800

 احمد کرمانی

 اداره تحریک

 نیروگاه اصفهان

 1390 فن 7برای 
اتاق کلیدهای 

 کولینگ تاور 380

 

 افزار نرم

 PLCنويسي

 پروسه جهت

 استاپ و استارت

 کولینگ فنهای

 نظر بادر تاور

 حفاظت گرفتن

 مربوطه

 - بخار -

 احمد کرمانی

 اداره تحریک

 نیروگاه اصفهان

 7فرمان  PLCبرای 

 عدد فن
1390 

تابلو سافت 

 4استارتر واحد
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 ساخت، ، طراحي

 برداری بهره و

 تست دستگاه

 از گیر برق کنتور

 کیلو 1000 تا 20

 ثبت دارای)  ولت

 (جهاني

 همه موارد بخاری و گازی کیلو ولت آمپر600

سید حسن 

 دی نیازی

 نیروگاه اصفهان

 یک دستگاه
1397 

 
 آزمایشگاه برق

 

 

 فید روتور ساخت

 4 واحد پمپ

 

 - بخار کیلووات5500
توربوژنراتور 

 شاهرود
 4بویلرواحد 1384 یک دستگاه

 

 عدد 34 ساخت

 مصرف ترانس

 جايگزين داخلي

 روغن ترانسهای

 آسکارل

 800و660

 کیلوولت آمپر
 - بخار

ترانسفورماتور 

 ری
 مصارف داخلی 1382-3 دستگاه34

 

 مین بازسازی

 4 واحد ترانس

 

400MVA بخار - 
ماشین انتقال 

 قدرت
 4مین ترانس 1386 یک دستگاه
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 موتور ساخت

High Speed 
 1 واحدهای فن

 2و

 - بخار کیلووات665
ژنراتور فن 

 مشهد
 2و1بویلر 1394 یک دستگاه

 

 رکتیفاير ساخت

 برد ترمال

 2 و1 واحدهای

 - بخار کیلوولت آمپر13

شرکت متد 

الکترونیک 

 سپاهان

 1395-96 دو دستگاه
رله برد و 

 2و1ترمالبرد

 

 فید موتور ساخت

 2 و 1 واحد پمپ
 1بویلر  1392 یک دستگاه فن ژنراتور - بخار کیلووات565

 

 ساخت

 فید روتورموتور

 3 واحد پمپ

 - بخار کیلووات1250
تابان نیرو 

 پاهانس
 3بویلر 1396 یک عدد

 

 شینه ساخت 

 واحد ژنراتور های

4  

 - بخار مگا ولت آمپر400
شرکت فن 

 ژنراتور مشهد
 4ژنراتور واحد 1389 جفت54
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 ترانس ساخت

 فلمان چاه
 - بخار کیلوولت آمپر400

ماشین انتقال 

 قدرت
 4چاه فلمان  1389 دو دستگاه

 


