لیست شرکت های حاضر در
دهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق و
الکترونیک و اتوماسیون صنعتی
اصفهان 99

تهیه شده در واحد فناوری اطالعات شرکت زیتون الکترونیک

نام شرکت
زیتون الکترونیک
آرکا صنعت پارس آسیا
ویرا الکتریک ارتا

حوزه فعالیت
طراحی و تولید تخصصی منابع تغذیه سوئیچینگ
هوشمند
تولید کننده و عرضه کننده انواع پوش باتن،
کلیدگردان ،کلید کنترل جرثقیل
تولید کلید و پریز های لوکس با بهره گیری از
تکنولوژی روز دنیا

واپایش بهره برداری

تولید دستگاه چند منظوره تست  :رله  ،ترانس ،

کیفیت برق ویونا امیرکبیر

کلیدهای ، CT،PT،CVT

توزیع برق استان اصفهان

ارائه خدمات فروش و پس از فروش انشعاب و
روشنایی برق

آدرس سایت
www.zeytonelectronic.com

www.isfahanswitch.com

www.veeraelectric.com

www.vebko.ir

www.epedc.ir

تولید کننده انواع برقگیراکسید روی تا سطح ولتاژ
انتقال توان پایدار
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www.paya-etp.com

 – B,C,Dبرقگیر  – SVLشمارنده برقگیر
انجمن تخصصی صنایع
همگن برق و الکترونیک
استان اصفهان

پل ارتباطی بین اعضا و مسئولین .ایجاد بانک های
اطالعاتی

www.atb.ir

طراحی و تولید رله های فرمان برق صنعتی شامل
انواع تایمرها (ساعت فرمان ،سوپر تایمر و…)،
شیوا امواج

چراغ سیگنال ها ،فتوسل ها ،حفاظت کننده های

www.shivaamvaj.com

تک فاز و سه فاز ،کنترل کننده ها (کنترل فاز
ستاره -مثلت و…)
صنایع روشنایی اکو

تولید چراغ های حیاطی و قاب های FPL

www.eccofpil.ir

امید فیوز

تولید پرش تلسکوپی

www.profuse.ir

امواج برتر

نشریات تخصصی صنعت برق

www.magiran.com

پارس تابلو

سازنده پیشرو تولید و فروش تابلو برق صنعتی

www.parstableau.com

عطار الکتریک خراسان

برق خانگی و صنعتی

www.atarelectric.com

سیماتیک هوشمند
ماشین سازی کاتی

توزیع کنندگان تجهیزات اتوماسیون صنعتی
طراح و سازنده انواع ماشین آالت صنعتی  ،سیم و
کابل صنایع ماشین سازی اجزاء دوار

www.barghmarket.com
www.kati-co.com

نوین مس پارسیان

تولید کننده سیم و مفتول مسی

www.novinmess.ir

تاسیسات برق صنعت

طراحی تاسیسات برق صنعتی

www.sepaniro.ir

نور زرمهر در فام

ارائه کلیه اطالعات فنی مربوط به ال ای …

www.neshan.org

فانوس سیستم

تولید کننده انواع رله های الکترونیک

www.fanoos-system.com

آرا نیرو سپاهان

تولید انواع کات اوت فیوز

آلوم کابل کاوه

تولید انواع سیم های هوایی مسی و آلومینیومی

www.listebartar.com

انتقال برق پارس

تولید برقگیرهای اکسید

www.iran-banner.com

برق منطقه ای اصفهان

انتقال انرژی الکتریکی در سطح دو استان اصفهان
و چهارمحال بختیاری در مقطع فوق توزیع و انتقال

www.erec.ir

تولید کننده داکت و ترانکینگ -تابلو برق و جعبه
ایتا سریر ایرانیان

تقسیم  ABCو پلی کربنات  ،لوله برق ، PVC
داکت شیاردار  ،سینی کابل  PVCو تجهیزات

www.itasarir.com

شبکه
بارمان اتوماسیون

اتوماسیون ماشین آالت صنعتی

خانه چراغ تهران(توانا نور)

نمایندگی رسمی محصوالت توانا نور

رسانا کابل

کابل فشار ضعیف جهت مصارف صنعتی و عمرانی

www.barmanauto.ir

www.rasanacable.com

طراحی و تولید تجهیزات صنعت برق از قبیل مقره ،
سپار سازه الوند

کات اوت فیوز  ،کلید هوایی مستقیم و برقگیر های
سیلیکونی و یراق آالت و سیستم های ارتینگ

www.baspar-sazeh.com

نوین
پارس خازن غرب
یکتا افروز

تولید وتوزیع متعلقات بانکهای خازنی های ولتاژ و
مدیوم ولتاژ
تولید کننده انواع چراغ های LED

www.pars-gh.com
www.yektaafrooz.com

فرایند کنترل شایا

نمایندگی انحصاری محصوالت اتوماسیون صنعتی
تولید کلید و پریز های لوکس با بهره گیری از

ویرا الکترونیک

تکنولوژی

www.viraelectronic.com

روز دنیا
شرکت آریان نیرو رای بعنوان نماینده رسمی
آریان نیرو رای

تجهیرات اینوت در زمینه درایوهای فشار ضعیف و
فشار متوسط ،درایو سوالر پمپ  ،سیستم های

www.arianniroo.com

سروو  HMI،PLC ،و متعلقات در ایران می باشد.
پخش نصف جهان
کیان بسپار صفاهان
گروه صنعتی توانا
مهندسی آلتون رای
گروه فنی مهندسی امید
فیوز
تکنو فنر
اتحادیه صنف تولید
کنندگان و فروشندگان
قطعات الکتریک
تولیدی نوید نیرو نقش
جهان
ماهنامه امواج برتر
نوین صنعت مهاجر
تیوان

نمایندگی محصوالت مهند – زمان نور
بهدادالکتریک
محصوالت و تولیدکنندگان صنعت برق ایران

www.kbsiran.com

واردات  ،تولید و مونتاژ انواع المپ و چراغ های .
smd led
در زمینه تجهیزات روشنایی – ترافیکی – برد
الکترونیک
تولید تجهیزات ایمنی و بهره برداری برق
تولید کننده انواع فنرهای فوالدی تسمه ای و
صنعتی
فروشندگی و و تولید قطعات الکتریکی،
الکترونیکی ،سیستم های حفاظتی و برق صنعتی

www.altonray.com

www.omidfuse.ir

www.technofanar.com

www.electronic-electric.com

تولید تجهیزات صنایع روشنایی و الکترونیکی

www.navidnirou.com

نشریه تخصصی علوم مهندسی برق

www.amvaj-e-bartar.ir

نمایندگی کل فروش رسمی محصوالت اتوماسیون
صنعتی
واردات و تولیدکننده تجهیزات اتوماسیون و برق
صنعتی ،درایو های هانیس

www.mohajerco.com

www.hanixs.com

جی کابل سپاهان

تولید انواع سیم و کابل افشان برق

صدرا صنعت اصفهان

سازنده انواع تجهیزات فلزی و الستیکی

www.sadrainstruments.com

پل الکتریک

تولید ترمینال ریلی و داکت صنعتی

www.poleelectric.com

فانوس شهر
تجهیزات انتقال برق پارس
متحدان توسعه همایش ها
و نمایشگاه های آریا
نوین ایلیا صنعت ربات
مجموعه فنی و مهندسی
صنعتگران
مرکز رشد دانشگاه قم
مهندسی آرتیمان صنعت
الوند
میکروکنترل اصفهان

تولید کننده محصوالت روشنایی ، LED & SMD
پرژکتور ،دفنی ،والواشر

www.FanooseShahr.ir

تولید انواع برقگیر از  64ولت تا  266کیلوولت

www.parsete.com

برگزار کننده کنفرانس ها و نمایشگاه های تخصصی

www.ariagroups.com

بینایی ماشین و کنترل کیفیت

www.novinilya.com

اتوماسیون صنعتی،برق صنعتی

www.sanatgaranco.com

طراحی و تولید منابع تغذیه سوئیچینگ صنعتی

www.qominc.com

چاپگرهای صنعتی
تولید دستگاه درایو موتورهای  ACسه فاز

www.imcdrive.com

پر تیراژترین نشریه تخصصی صنعت برق
کشور،حاضر در تمامی رویدادهای صنعت برق
تاسیسات،برق،ساختمان

کشور و معتبر ترین صفحه خبری اینستای صنعت

www.tnsnews.ir

برق با پوشش زنده و گزارش از تمامی همایش ها
و نمایشگاه های تخصصی tbsnews
شمیم مدار الکترونیک

تولید انواع فیبرهای مدارچاپی ()PCB

www.shamimmadar.com

سیم و کابل مغان

تولید کابل مخابراتی

www.taminelectric.com

تولید محصوالت روشنایی

www.disanoor.ir

صنایع الکترونیک ایمن
فراز اصفهان (دیسا نور)
نور زر مهر درفام

توزیع کننده ملزومات صنایع روشنایی-واردات و
صادرات-مشاوره فنی

www.nzdconsulting.com

چاپ صنعتی تک تامپو
صنایع برق جم الکتریک
پلیمر جی محور
کاوش انرژی پاسارگاد
فناوران سوالر شبکه
ایران اسکار
راجین کابل پارسایان
پارس دکل گستر
صنعتی و مهندسی پاالیش
نیرو (پانیر)

چاپ انواع قطعات صنعتی :پالستیکی  ،شیشه ای ،
فلزی  ،چوبی  ،پارچه ای و …
تولید لوازم برق صنعتی و روشنایی
تولید کننده انواع لوله و اتصاالت  PVC-Uو خم
سرد
برق و اتوماسیون
تولید کننده سبد و سینی کابل (تجهیزات مدیریت
کابل)
نماینده انحصاری قفل و یراق تابلو برق اسکار
ترکیه
تولید کنندگان برتر سیم برق و کابل برق
ساخت ،گالوانیزه و نصب انواع برجهای انتقال
نیرو… ،
گازی فشار متوسط تابلویی  ،انواع خازن و سیستم

اسپادان بهسیم

تولید انواع سیم و کابل در شهرك صنعتی
وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون
صنعتی زیمنس
نماینده رسمی اینورتر جفران ایتالیا ،صاحب امتیاز
برند اینورتر و چاپر

سیم و کابل مدارالک

تولید سیم وکابل

سیم و کابل دامغان بهفر

تولید سیم و کابل فشار ضعیف و متوسط

سیماتک هوشمند سپاهان
نوین پوش جی

www.uniquedrive.ir
www.solarnetco.com

www.oskar-locks.ir
www.rcpe.asia
www.parsdakal.com

www.panir-co.com

های اصالح ضریب توان

کابل الوند الکتریک

سپهرصنعت سارا

www.jmai-co.ir

تولید و تامین انواع کلیدهای خال و سکسیونرهای

تولید کابل برق ومخابرات

سپهر پروژه سپاهان

www.jam-electric.com

توزیع تجهیزات اتوماسیون صنعتی و فشار ضعیف
و درایو زیمنس
تولید لوله و اتصاالت پی وی سی

www.behsim.com
www.spsepahan.com

www.sepehrmc.com
www.madarlak.com

www.siemensco.com
www.faaltarin.com

فروشگاه کابل ایرانیان
سینکا الکتریک
شایا کنترل

توزیع انواع سیم و کابل

www.avval.ir

تولید سینی کابل ونردبان کابل و لولهای  pgسرد
وگرد بامتعلقات
نمایندگی انحصاری محصوالت سانیو و چندین برند
معتبر دیگر در ایران

www.shayacontrol.com

طراحی و ساخت انواع محرك والو و دمپر،
کیان کنترل آپادانا

راهکارهای پنیوماتیک و هیدرولیک ،آموزش علوم
مکاترونیک ،سنسورهای فشار و ارتفاع ،فعالیت در

www.kiancontrol.com

زمینه اتوماسیون صنعتی
نوید نیرو نقش جهان
برق صنعتی الکترون

فروشگاه اینترنتی ناظر مارکت در زمینه روشنایی،
سیم و کابل ،محاظ جان ،کنتاکتور
سازنده تابلوهای برق صنعتی

www.nazerkala.com
www.electronsanat.com

توزیع لوازم برق صنعتی و اتوماسیون و روشنایی،
برق آوران

تجهیزات اندازه گیری  ،کابل های فشار ضعیف و

www.barghavaran.com

قوی ،وزیع شین مسی و تجهیرات ارت
تستر جامع ادوات اندازه گیری ،رلههای حفاظتی

www.vebko.ir

وبکو

تولید سیم و کابل آلومینیومی

www.a1cabie.com

برق و صنعت نصر

تهیه و توزیع لوازم برق صنعتی و روشنایی

www.tsnco.ir

انجمن همگن

قطعه سازان خودرو کشور

www.ismapa.com

آلفا برق

ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط

www.alfabargh.com

توسعه نوین صنعت پارس
کاال

سازنده انواع تابلو های کنتور برق –نمایندگی
اینورترهای آگر ( – )aagerنمایندگی
صنایع برق دادخواه

رسمی شرکت زیتون الکترونیک ( )ZEطراحی و

www.dadkhahelc.com

تولید تخصصی منابع تغذیه سوئیچینگ هوشمند
صنعتی
آهار فناور سپهر

طراحی و تولید کننده محصوالت اتوماسیون صنعتی

پرتو تابلو ی شرق سپاهان

تولیدانواع تابلوهای صنعتی فشار ضعیف و متوسط

www.partotablo.com

آریا تکنو صنعت
برق دهقان

نمایندگی فروش و انجام پروژه های اتوماسیون
صنعتی
عرضه کننده متنوع ترین لوازم برقی و روشنایی
ساختمان

برق ساحل

برق ساختمان

جهان الکتریک

تولیدکننده کلید و پریز ،انواع محافظ ولتاژ ،سرپیچ

www.ariatechnosanat.com

www.dtkala.com

www.jahanelectric.ir

نمایندگی رسمی شرکت زیتون
الکترو استار

الکترونیک ()ZEطراحی و تولید تخصصی منابع
تغذیه سوئیچینگ هوشمند صنعتی – خدمات برق و
اتوماسیون صنعتی

الکتریکی عباسی

فروشنده لوازم برق خانگی و روشنایی

الکترو آریا نور پیران

روشنایی

الکترو پرشین سپاهان

تولید کننده انواع کانکتور فلکسیبل ،جعبه تقسیم،

– EPS
الکترو افروز
دنیای کابل کاشان
شرکت سهامی برق منطقه
ای
آرا نیرو سپاهان
آژند برق
افق محور صنعت
آرتیمان صنعت
نوین ایلیا صنعت

www.asoo noor.com

زانو کاندوئیت
ساخت و تولید یراق آالت شبکه های توزیع ،اجرای
شبکه های توزیع به صورت EPC

www.electroafrooz.com

تولیدکننده فعال در صنعت سیم و کابل

www.kashancableworld.com

تامین برق مطمئن و پایدار

www.kzrec.co.ir

تولید تجهیزات برق صنعتی

www.araniroo.com

تولیدکننده انواع میکروسوییچ ،پدال پایی ،کلید
قطع و وصل… ،
طراح و تولید کننده دستگاه های فنرزن برقی و
فنرهای سیمکشی و کابلکشی
ارائه دهنده انواع چاپگرهای صنعتی (جت پرینتر)
نماینده رسمی دوربین های صنعتی باسلر و
سنسوپارت

www.ajandbargh.com

www.ofoghmehvar.com
www.artimants.ir
www.novinilya.com

آذرخش نیرو
سرو الله زار
پارس کنترل سپاهان

طرح.مشاوره و اجراءسیستمهای برق و اتوماسیون
صنعتی،ساخت انواع تابلو برق
آژانس و شرکت تبلیغاتی
تهیه و توزیع کلیه قطعات برقی انواع وسایل ضد
انفجار

www.aptc.ir
www.sarvmag.com
www.parscsco.com

اتصال بنیان سپاهان

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پلی اتیلن

www.b-s-pipe.com

اتوماسیون صنعتی بارمان

فروش کلیه محصوالت اتوماسیون صنعتی

www.barmanauto.ir

اسپانه یزداد راویس

واردات تجهیزات اتوماسیون و الکترونیک صنعتی

www.irco-ind.com

سوالر شبکه

تولید و تأمین تجهیزات مدیریت کابل ( Cable
)Management

عایق مانا

عایق حرارتی و سرباره و بهینه سازی مصرف انرژی

برق کوهی

تهیه و توزیع کلیه لوازم برق صنعتی

آی تک
ایران تکنیک

تأمین کننده ماشین های آبمیوه  ،کافی شاپ و
بستنی ساز
طراحی و ساخت انواع ماشین آالت صنعت سیم و
کابل

ترانسفورماتورسازی

تولید انواع ترانسفورماتور های توزیع روغنی تا

کوشکن

رنج  MVA6و سطح ولتاژ 66

الکترونیک پیشتاز سپاهان

تولید کننده انواع درایو و سافت استار

الکوپارس
برق باربد
نورا صنعت افق ایرانیان
آلتون رای

تولید و توزیع کننده انواع دژنکتورهای خأل در دو
نوع کشویی و فیکس
بورس انواع کابل و عرضه کننده سیم های هوایی
آلومینیومی
تولیدکننده انواع چراغهای توکار المپهای LED
ولید کننده محصوالت روشنایی ال ای دی اداری و
تجاری

www.solarnetco.com
www.paygaheayegh.com

www.aytack.com

www.iran-technic.com

www.kooshkan.ir

www.spe.com

www.elkopars.com

www.alipa.ir
www.sarouz.com
www.altonray.net

کاوش انرژی پاسارگاد
صبح آگهی
پارسا کنترل پویان

تولید کننده تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی رشته
های برق و مهندسی کامپیوتر
اپ افست  ،چاپ دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ
ارائه کننده تخصصی سیستمهای الکتریکال
هیتریسینگ طراحی

www.cup-co.ir
www.sobheagahi.com
www.parsa-control.com

تولید کننده تجهیزات برق صنعتی و پیمانکاری
برنا الکتریک

حفاظت

www.borna-co.com

کاتدیک
مه سازان فروغ خراسان
توسعه انرژی توان ( صبا
باتری)
سیم و کابل مدار الك
کابل الوند

طراحی و تولید محصوالت روشنایی

www.mahsazan.com

توسعه منابع انرژی توان

www.faaltarin.com

تولید و توزیع سیم -کابل-کواکسیال

www.simkaveh.ir

تولید کننده انواع “سینی کابل” “ ،نردبان کابل” در
ابعاد و ضخامتهای مختلف
نمایندگی آریا ترانس شرق نمایندگی شرکت شیل
ایران

برق نگین اصفهان

نمایندگی آرین کلید پارس نمایندگی کابل سیمکان
عملیات فروش کلیه لوازم شبکه های توزیع برق و
… در استان اصفهان

www.alvand-co.com

راههای ارتباطی
آدرس سایت:
ایتا

🌐zeytonelectronic.com

https://www.eitaa.com/zeytonelectronic

 Dتلگرام
 cاینستاگرام

https://t.me/zeytonelectronic
https://www.instagram.com/zeytonelectronic
✅زیتون الکترونیک طراحی و تولید تخصصی منابع تغذیه سوئیچینگ
با افتخار ساخت ایران

با زیتون تغذیه کنید

