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 IP43درجه حفاظت  A 4011شدت جریان  kV 42ولتاژ  kVA 0011نام محصول : پست برق پیش ساخته کمپکت توزیع رو زمینی با ترانسفورماتور روغنی 
 تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی  P1600-MLPS TBTB/PDCST/SG O-KVAمدل 

 ,Distribution station, surface mounted prefabricated compact with oil transformer 1600 kVAنام التین : 

voltage 24 kV, current 2500 A, protection degree IP43, model MLPS TBTB/PDCST/SG-P1600 KVA-O, 
UNKNOWN BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 4011Aشدت جریان  42KVولتاژ  0011KVAشرح محصول : پست برق پیش ساخته کمپکت توزیع رو زمینی با ترانسفورماتور روغنی 
 -شرح کارشناس : 

 MLPSمدل  IP43درجه حفاظت  A 031شدت جریان  kV 42 نام محصول : پست برق پیش ساخته کمپکت توزیع رو زمینی بدون ترانسفورماتور ولتاژ

P24KV-TBTB/PDCS/SG  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 Distribution station, surface mounted prefabricated compact without transformer, voltage 24نام التین : 

kV, current 630 A, protection degree IP43 ,model MLPS TBTB/PDCS/SG-P24KV, UNKNOWN BRAND, 

distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 
 031Aشدت جریان  42KVشرح محصول : پست برق پیش ساخته کمپکت توزیع روزمینی بدون ترانسفورماتور ولتاژ 

 -شرح کارشناس : 

 LV TBNT/AMمدل  IP43درجه حفاظت  A 411شدت جریان  V 211ری تجمیع ولتاژ نام محصول : تابلو برق فشار ضعیف اندازه گی

200A/8(3*34 فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی )تابش تابلو شرق 
 Electric panel, low voltage accumulation measuring, voltage 400 V, current 200 A, protectionنام التین : 

degree IP43, model LV TBNT/AM 200A/8(3*34 ,)UNKNOWN BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH 

INDUSTRIAL Co. 
 411Aشدت جریان  211Vشرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف اندازه گیری تجمیع ولتاژ 

 -شرح کارشناس : 

 LV TBTB/MTمدل  IP43حفاظت  درجه A 211شدت جریان  V 211نام محصول : تابلو برق فشار ضعیف کنتوری ولتاژ 

 تابش تابلو شرق( فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 34*3)1+(32*1)400/32
 Electric panel, low voltage meter, voltage 400 V, current 400 A, protection degree IP43, modelنام التین : 

LV TBTB/MT 400/32(1*32)+1(3*32), UNKNOWN BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH 
INDUSTRIAL Co. 

  34Aانشعاب سه فاز  0و  34Aانشعاب تک فاز  34با  211Aشدت جریان  211Vشرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف کنتوری ولتاژ 
 -شرح کارشناس : 

 LVمدل  IP43درجه حفاظت  A 4111شدت جریان  V 211مجهز به کلید فیوز ولتاژ  ACBنام محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی 

TBTB/ST V2000A/L/ACB  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 Electric panel, low voltage standing with ACB main circuit breaker equipped with switchنام التین : 

disconnector with fuse, voltage 400 V, current 4111 A, protection degree IP43, model LV TBTB/ST 

V2000A/L/ACB, UNKNOWN BRAND ,distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 4111Aشدت جریان  211Vمجهز به کلید فیوز ولتاژ  ACBشرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی 
 -شرح کارشناس : 

 LVمدل  IP43درجه حفاظت  A 0011شدت جریان  V 211مجهز به کلید فیوز ولتاژ  MCCBم محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی نا

TBTB/ST V1600A/L/MCCB  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 Electric panel, low voltage standing with MCCB main circuit breaker equiped with switchنام التین : 

disconnector with fuse, voltage 400 V, current 0011 A, protection degree IP43, model LV TBTB/ST 
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V1600A/L/MCCB, UNKNOWN BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 
 0011Aشدت جریان  211Vمجهز به کلید فیوز ولتاژ  MCCBده با کلید اصلی شرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستا

 -شرح کارشناس : 

 LVمدل  IP43درجه حفاظت  A 0011شدت جریان  V 211مجهز به کلید فیوز ولتاژ  MCCBنام محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی 

TBTB/ST R1600A/L/MCCB تابش تابلو شرقه کننده صنعتی فاقد نام تجارتی مرجع عرض 

 Electric panel, low voltage standing with MCCB main circuit breaker equipped with switchنام التین : 

disconnector with fuse, voltage 400 V, current 0011 A, protection degree IP43, model LV TBTB/ST 

R1600A/L/MCCB, UNKNOWN BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 
 0011Aشدت جریان  211Vمجهز به کلید فیوز ولتاژ  MCCBشرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف با کلید اصلی 

 -شرح کارشناس : 

 LVمدل  IP43درجه حفاظت  A 0401شدت جریان  V 211مجهز به کلید فیوز ولتاژ  MCCBنام محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی 

TBTB/ST R1250A/L/MCCB  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 

 Electric panel, low voltage standing with MCCB main circuit breaker equipped with switchنام التین : 

disconnector with fuse, voltage 400 V, current 0401 A, protection degree IP43, model LV TBTB/ST 

R1250A/L/MCCB, UNKNOWN BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 
  0401Aشدت جریان  211Vمجهز به کلید فیوز ولتاژ  MCCBشرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی 

 -شرح کارشناس : 

 LVمدل  IP43درجه حفاظت  A 0111شدت جریان  V 211مجهز به کلید فیوز ولتاژ  MCCBابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی نام محصول : ت

TBTB/ST V1000A/L/MCCB  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 

 Electric panel, low voltage standing with MCCB main circuit breaker equipped with switchنام التین : 

disconnector with fuse, voltage 400 V, current 0111 A, protection degree IP43, model LV TBTB/ST 

V1000A/L/MCCB, UNKNOWN BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 
  0111Aشدت جریان  211Vمجهز به کلید فیوز ولتاژ  MCCBد اصلی شرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلی

 -شرح کارشناس : 
 LV TBTB/MUمدل  IP43درجه حفاظت  A 401شدت جریان  V 211کلید فیوز عمودی ولتاژ  0نام محصول : تابلو برق فشار ضعیف مانور مجهز به 

250/250A-24V  لو شرقتابش تابفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 ,Electric panel, low voltage maneuver equipped with 6 vertical switch disconnector with fuseنام التین : 

voltage 400 V, current 250 A, protection degree IP43, model LV TBTB/MU 24V-250/250A, UNKNOWN 
BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

  401Aشدت جریان  211Vکلید فیوز عمودی ولتاژ  0شرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف مانور )شالتر( مجهز به 
 -شرح کارشناس : 

 LV TBTB/MUمدل  IP43درجه حفاظت  A 401شدت جریان  V 211کلید فیوز عمودی ولتاژ  2نام محصول : تابلو برق فشار ضعیف مانور مجهز به 

250/250A-22V تابش تابلو شرققد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی فا 
 ,Electric panel, low voltage maneuver equipped with 4 vertical switch disconnector with fuseنام التین : 

voltage 400 V, current 250 A, protection degree IP43, model LV TBTB/MU 22V-250/250A, UNKNOWN 
BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

  401Aشدت جریان  211Vکلید فیوز عمودی ولتاژ  2شرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف مانور )شالتر( مجهز به 
 -شرح کارشناس : 

 MVمدل  IP43رجه حفاظت د A 031شدت جریان  kV 42نام محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت سنتی تک سلول مجهز به رایزر ولتاژ 
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630A-Ri-TBTB/OF1  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 ,Electric panel, medium voltage old fixed single cell equipped with bus riser, voltage 24 kVنام التین : 

current 630 A, protection degree IP43, model MV TBTB/OF1-Ri-630A, UNKNOWN BRAND, distributor 
TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

  031Aشدت جریان  42KVشرح محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت سنتی تک سلول مجهز به رایزر با ولتاژ 
 -شرح کارشناس : 

مدل  IP43درجه حفاظت  A 031شدت جریان  kV 42ولتاژ  SF6ر گازی نام محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت سنتی تک سلول مجهز به دژنگتو
630A-GCB-MV TBTB/OF1  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 

 Electric panel, medium voltage old fixed single cell equipped with SF6 medium voltage circuitنام التین : 

breaker, voltage 24 kV, current 630 A ,protection degree IP43, model MV TBTB/OF1-GCB-630A, 

UNKNOWN BRAND ,distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

  031Aشدت جریان  42KVبا ولتاژ  SF6شرح محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت سنتی تک سلول مجهز به دیژنکتور گازی 
 - شرح کارشناس :

 IP43درجه حفاظت  A 031شدت جریان  kV 42نام محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت سنتی تک سلول مجهز به سکسیونر قابل قطع زیر بار ولتاژ 
 تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی  630A-OS-MV TBTB/OF1مدل 

 ,Electric panel, medium voltage old fixed single cell equipped with on load swith, voltage 24 kVنام التین : 

current 630 A, protection degree IP43 ,model MV TBTB/OF1-OS-630A, UNKNOWN BRAND, distributor 

TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

  031Aشدت جریان  42KVقابل قطع زیر بار با ولتاژ شرح محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت سنتی تک سلول مجهز به سکسیونر 
 -شرح کارشناس : 

 LVمدل  IP43درجه حفاظت  A 0011شدت جریان  V 211مجهز به کلید فیوز ولتاژ  ACBنام محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی 

TBTB/ST V1600A/L/ACB  بلو شرقتابش تافاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 Electric panel, low voltage standing with ACB main circuit breaker equipped with switchنام التین : 

disconnector with fuse, voltage 400 V, current 1600 A, protection degree IP43, model LV TBTB/ST 
V1600A/L/ACB, UNKNOWN BRAND ,distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 0011Aشدت جریان  211Vمجهز به کلید فیوز ولتاژ  ACBشرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی 
 -شرح کارشناس : 

 IP43درجه حفاظت  A 031شدت جریان  kV 42نام محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت کمپکت تک سلول مجهز به سکسیونر قابل قطع زیر بار ولتاژ 

 تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی  MV 630A-OS-TBTB/CF1مدل 
 Electric panel, medium voltage compact fixed single cell equipped with on load switch, voltageنام التین : 

24 kV, current 630 A, protection degree IP43, model MV TBTB/CF1-OS-630A, UNKNOWN BRAND, 
distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 031Aشدت جریان  42KVشرح محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت کمپکت تک سلول مجهز به سکسیونر قابل قطع زیر بار ولتاژ 
 -شرح کارشناس : 

 MVمدل  IP43درجه حفاظت  A 031شدت جریان  kV 42سلول مجهز به رایزر ولتاژ نام محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت کمپکت تک 

630A-Ri-TBTB/CF1  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 ,Electric panel, medium voltage compact fixed single cell equipped with bus riser, voltage 24 kVنام التین : 

current 630 A, protection degree IP43, model MV TBTB/CF1-Ri-630A, UNKNOWN BRAND, distributor 
TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 031Aشدت جریان  42KVولتاژ  vhdcvشرح محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت کمپکت تک سلول مجهز به 
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 -شرح کارشناس : 

 LVمدل  IP43درجه حفاظت  A 0111شدت جریان  V 211مجهز به کلید فیوز ولتاژ  MCCBضعیف ایستاده با کلید اصلی نام محصول : تابلو برق فشار 

TBTB/ST R1000A/L/MCCB  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 Electric panel, low voltage standing with MCCB main circuit breaker equipped with switchنام التین : 

disconnector with fuse, voltage 400 V, current 0111 A, protection degree IP43, model LV TBTB/ST 

R1000A/L/MCCB, UNKNOWN BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 
 0111Aشدت جریان  211Vمجهز به کلید فیوز ولتاژ  MCCBشرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی 

 -شرح کارشناس : 

مدل  IP43درجه حفاظت  A 031شدت جریان  kV 42نام محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت کمپکت تک سلول مجهز به تجهیزات اندازه گیری ولتاژ 

630A-Mg-MV TBTB/CF1  تابلو شرقتابش فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 ,Electric panel, medium voltage compact fixed single cell equipped with measuring equipmentنام التین : 

voltage 24 kV, current 630 A, protection degree IP43, model MV TBTB/CF1-Mg-630A, UNKNOWN 
BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 031Aشدت جریان  42KVشرح محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت کمپکت تک سلول مجهز به تجهیزات اندازه گیری ولتاژ 
 -شرح کارشناس : 

مدل  IP43درجه حفاظت  A 031شدت جریان  kV 42ولتاژ  SF6نام محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت کمپکت تک سلول مجهز به دژنگتور گازی 
630A-GCB-CF1MV TBTB/  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 

 Electric panel, medium voltage compact fixed single cell equipped with SF6 medium voltageنام التین : 

circuit breaker, voltage 24 kV, current 630 A, protection degree IP43, model MV TBTB/CF1-GCB-630A, 
UNKNOWN BRAND ,distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 031Aشدت جریان  42KVولتاژ  SF6شرح محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت کمپکت تک سلول مجهز به دیژنکتور گازی 
 -شرح کارشناس : 

مدل  IP43درجه حفاظت  A 031شدت جریان  kV 42زات اندازه گیری ولتاژ نام محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت سنتی تک سلول مجهز به تجهی
630A-Mg-MV TBTB/OF1  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 

 Electric panel, medium voltage old fixed single cell equipped with measuring equipment, voltageنام التین : 

24 kV, current 630 A, protection degree IP43, model MV TBTB/OF1-Mg-630A, UNKNOWN BRAND, 
distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 031Aشدت جریان  42KVشرح محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت سنتی تک سلول  مجهز به تجهیزات اندازه گیری ولتاژ 
 -شرح کارشناس : 

 LVمدل  IP43درجه حفاظت  A 0401شدت جریان  V 211مجهز به کلید فیوز ولتاژ  MCCBصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی نام مح

TBTB/ST V1250A/L/MCCB  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 Electric panel, low voltage standing with MCCB main circuit breaker equipped with switchنام التین : 

disconnector with fuse, voltage 400 V, current 0401 A, protection degree IP43, model LV TBTB/ST 

V1250A/L/MCCB, UNKNOWN BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 
 0401Aشدت جریان  211Vمجهز به کلید فیوز ولتاژ  MCCBا کلید اصلی شرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده ب

 -شرح کارشناس : 

 MVمدل  IP43درجه حفاظت  A 031شدت جریان  kV 42نام محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت کمپکت تک سلول مجهز به دژنگتور خالء ولتاژ 

630A-VCB-TBTB/CF1 تابش تابلو شرقی فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعت 
 ,Electric panel, medium voltage compact fixed single cell equipped with vacuum circuit breakerنام التین : 
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voltage 24 kV, current 630 A ,protection degree IP43, model MV TBTB/CF1-VCB-630A, UNKNOWN 

BRAND ,distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 
  031Aشدت جریان  42KVشرح محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت سنتی تک سلول مجهز به دیژنکتور خالء با ولتاژ 

 -شرح کارشناس : 
 LV TBTB/MUمدل  IP43درجه حفاظت  A 401شدت جریان  V 211کلید فیوز عمودی ولتاژ  0نام محصول : تابلو برق فشار ضعیف مانور مجهز به 

250/160A-V24  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 ,Electric panel, low voltage maneuver equipped with 6 vertical switch disconnector with fuseنام التین : 

voltage 400 V, current 250 A, protection degree IP43, model LV TBTB/MU 24V-250/160A, UNKNOWN 
BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 LV TBTB/MUمدل  IP43درجه حفاظت  A 401شدت جریان  V 211کلید فیوز عمودی ولتاژ  0شرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف مانور مجهز به 

24V-250/160A  
 -شرح کارشناس : 

فاقد نام تجارتی مرجع  LV TBNT/PAT 630Aمدل  IP43درجه حفاظت  A 031شدت جریان  V 211نام محصول : تابلو برق فشار ضعیف پت ولتاژ 
 تابش تابلو شرقعرضه کننده صنعتی 

 Electric panel, low voltage path, voltage 400 V, current 630 A ,protection degree IP43, model LVنام التین : 

TBNT/PAT 630A, UNKNOWN BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 
 LV TBNT/PAT 630Aمدل  IP43درجه حفاظت  A 031شدت جریان  V 211شرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف پت ولتاژ 

 -شرح کارشناس : 
فاقد نام تجارتی  LV TBTB/JN 34/250Aمدل  IP43درجه حفاظت  A 401ریان شدت ج V 211نام محصول : تابلو برق فشار ضعیف انشعابی ولتاژ 

 تابش تابلو شرقمرجع عرضه کننده صنعتی 
 Electric panel, low voltage junction, voltage 400 V, current 401 A, protection degree IP43, modelنام التین : 

LV TBTB/JN 34/250A, UNKNOWN BRAND ,distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 
  LV TBTB/JN 34/250Aمدل  IP43درجه حفاظت  A 401شدت جریان  V 211شرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف انشعابی ولتاژ 

 -شرح کارشناس : 

 MVمدل  IP43درجه حفاظت  A 031ان شدت جری kV 42نام محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت سنتی تک سلول مجهز به سکسیونر فوزیبل ولتاژ 

630A-Fs-TBTB/OF1  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 Electric panel, medium voltage old fixed single cell equipped with on load swith fuse, voltage 24نام التین : 

kV, current 630 A, protection degree IP43, model MV TBTB/OF1-Fs-630A, UNKNOWN BRAND, 
distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

مدل  IP43درجه حفاظت  A 031شدت جریان  kV 42شرح محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت سنتی تک سلول مجهز به سکسیونر فوزیبل ولتاژ 
MV TBTB/OF1-Fs-630A 

 -شرح کارشناس : 

 LV TBTB/UTL 800Aمدل  IP43درجه حفاظت  A 011شدت جریان  V 211نام محصول : تابلو برق فشار ضعیف زیر ترانسی با فیدر روشنایی ولتاژ 
 تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 

 ,Electric panel, low voltage under transformer with lighting feeder, voltage 400 V, current 800 Aنام التین : 

protection degree IP43, model LV TBTB/UTL 800A, UNKNOWN BRAND, distributor TABESH TABLO 
SHARGH INDUSTRIAL Co. 

  011Aشدت جریان  211Vشرح محصول : تابلو فشار ضعیف زیر ترانسی با فیدر روشنایی ولتاژ 
 -شرح کارشناس : 

مدل  IP43درجه حفاظت  A 031شدت جریان  kV 42برق فشار متوسط ثابت کمپکت تک سلول مجهز به سکسیونر فوزیبل ولتاژ  نام محصول : تابلو



 (AVL)فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت

 

 

630A-Fs-MV TBTB/CF1  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 ,Electric panel, medium voltage compact fixed single cell equipped with on load switch fuseنام التین : 

voltage 24 kV, current 630 A, protection degree IP43, model MV TBTB/CF1-Fs-630A, UNKNOWN BRAND, 
distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 031Aشدت جریان  42KVشرح محصول : تابلو برق فشار متوسط ثابت کمپکت تک سلول مجهز به سکسیونر فوزیبل ولتاژ 
 -شرح کارشناس : 

 LVمدل  IP43درجه حفاظت  A 4111شدت جریان  V 211مجهز به کلید فیوز ولتاژ  ACBنام محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی 

TBTB/ST R2000A/L/ACB  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 Electric panel, low voltage standing with ACB main circuit breaker equipped with switchنام التین : 

disconnector with fuse, voltage 400 V, current 4111 A, protection degree IP43, model LV TBTB/ST 

R2000A/L/ACB, UNKNOWN BRAND ,distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 4111Aشدت جریان  211Vمجهز به کلید فیوز ولتاژ  ACBشرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی 
 -شرح کارشناس : 

 LVمدل  IP43درجه حفاظت  A 0011شدت جریان  V 211مجهز به کلید فیوز ولتاژ  ACBنام محصول : تابلو برق فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی 

00A/L/ACBTBTB/ST R16  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 Electric panel, low voltage standing with ACB main circuit breaker equipped with switchنام التین : 

disconnector with fuse, voltage 400 V, current 0011 A, protection degree IP43, model LV TBTB/ST 

R1600A/L/ACB, UNKNOWN BRAND ,distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 0011Aشدت جریان  211Vمجهز به کلید فیوز  ACBشرح محصول : تابلو فشار ضعیف ایستاده با کلید اصلی 
 -شرح کارشناس : 

 LV TBTB/ARMمدل  IP43درجه حفاظت  A 031دت جریان ش V 211نام محصول : تابلو برق فشار ضعیف اندازه گیری اکتیوراکتیو ولتاژ 

630A/MCCB  تابش تابلو شرقفاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده صنعتی 
 ,Electric panel, low voltage active and reactive measurement ,voltage 400 V, current 630 Aنام التین : 

protection degree IP43, model LV TBTB/ARM 031A/MCCB, UNKNOWN BRAND, distributor TABESH 

TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 031Aشدت جریان  211Vشرح محصول : تابلو برق فشار ضعیف اندازه گیری اکتیو و راکتیو ولتاژ 
 -شرح کارشناس : 

-------------------- 
فاقد نام تجارتی مرجع سازنده  KVAR 011شدت جریان  V 211اژ ولت SELF STANDING FIX TYPEنام محصول : بانک خازن فشار ضعیف مدل 

 تابش تابلو شرقصنعتی تابش تابلو شرق مرجع عرضه کننده صنعتی 
 ,Capacitor bank, low voltage, model SELF STANDING FIX TYPE ,voltage 400 V, current 900 KVARنام التین : 

UNKNOWN BRAND, producer TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co., distributor TABESH TABLO 
SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 شرح محصول : طراحی، ساخت و نصب انواع بانک خازنی  فشار ضعیف
 -شرح کارشناس : 
---------- 

فاقد نام تجارتی مرجع  LV BOARDمدل  IP42درجه حفاظت  A 011شدت جریان  V 211نام محصول : تابلو برق کنترل حفاظت فیکس ایستاده ولتاژ 
 تابش تابلو شرقعرضه کننده صنعتی تابش تابلو شرق مرجع سازنده صنعتی 

 Electric panel, protection control fix standing, voltage 400 V ,current 100 A, protection degreeنام التین : 
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IP42, model LV BOARD, UNKNOWN BRAND ,distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co., 

producer TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 
 (PLC baseشرح محصول : طراحی، ساخت و نصب تابلو کنترل فرآیندی  )

 -شرح کارشناس : 
---------- 

فاقد نام تجارتی مرجع عرضه  LV BOARDمدل  IP42درجه حفاظت  A 4111شدت جریان  V 211نام محصول : تابلو برق فشار ضعیف کشویی ولتاژ 
 تابش تابلو شرقکننده صنعتی تابش تابلو شرق مرجع سازنده صنعتی 

 Electric panel, low voltage sliding, voltage 400 V, current 4111 A, protection degree IP42, modelنام التین : 

LV BOARD, UNKNOWN BRAND, distributor TABESH TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co., producer TABESH 
TABLO SHARGH INDUSTRIAL Co. 

 آمپر 4011تا جریان  V 211شرح محصول : طراحی، ساخت و نصب تابلو برق فشار ضعیف کشویی 
 -شرح کارشناس : 
---------- 

 


