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  است:انجام داده  که شرکت فراکوهفشار قوي هاي مهم  فهرست برخی از پروژه

 سایت نام پروژه نام شرکت

  خوزستان  كطرح آما ةپروژکیلوولت  3/3 یخازن يها کبان شرکت مهندسی بین المللی ایران (ایریتک)

ت فالق صنعتکشر   خوزستان  خانکوچکرزا یر مکش ۀارخانکیلوولت ک 6/6ب قدرت یاصالح ضر يها خازن 

ت نامورانکشر  
بندر امام   PETII ةان پروژید تندگویشه یمیپتروشکیلوولت  6/6 یخازن يها کبان

  خمینی

شیت طرح و پاالکشر   مناطق نفتخیز  کنیب يگازها يآور جمع ةپروژکیلوولت  6/6 یخازن يها کبان 

یمیت انرشکشر   کرمانشاه  LABرمانشاه پروژه ک یمیپتروشکیلوولت  6/6 یخازن يها کبان 

مان زنجانیت سکشر   زنجان  مان زنجانیسکیلوولت  11 یخازن يها کبان 

ت فالق صنعتکشر   خوزستان  یر سلمان فارسکش ۀارخانکیلوولت ک 6/6ب قدرت یاصالح ضر يها خازن 

رانینفت ا یت ملکشر  
 يگازها يآور مهراس (جمع ةپروژ کیلوولت 3/3ب قدرت یاصالح ضر يها خازن

  )يآغاجار
  زستانخو

هرمزگان یرانیشتکسازمان بنادر و    بندرعباس  هرمزگان یرانیشتکسازمان بنادر و کیلوولت  20اصالح قدرت  يها خازن 

یع جانبیر و صناکشیتوسعه ن   خوزستان  کیلوولت) 6/6ی (ر فارابکارخانه شکب قدرت یاصالح ضر يها خازن 

انیت پارسکشر   نیجر  ، آفریقاجریپست نکیلوولت  33و کیلوولت  20 يها خازن 

نما نیت چوبکشر   تهران  کیلوولت 6/6ب قدرت یاصالح ضر يها خازن 

ت فوالد خراسانکشر   خراسان  ت فوالد خراسانکشر کیلوولت 7/4ب قدرت یاصالح ضر يها خازن 

یع جانبیر و صناکشین ۀتوسع   خوزستان  کیلوولت) 6/6( ر دهخداکارخانه شکب قدرت یاصالح ضر يها خازن 

روین هرانت تکشر   هرمزگان  کیلوولت) 20( ابیب قدرت پست تیاصالح ضر يها خازن 

  یزد  کیلوولت) 20بانکهاي خازنی طرح توسعه پست تفت (  شرکت فرانیرو

  خراسان  کیلوولت) 6.3بانکهاي خازنی پروژه سیمان الر سبزوار (  شرکت طراحی صنعتی ایران

  گیالن- لوشان  کیلوولت) 6.6خزر (بانکهاي خازنی طرح توسعه سیمان   شرکت سیمان خزر

  زنجان  کیلوولت) 6بانکهاي خازنی طرح توسعه سیمان زنجان (  شرکت سیمان زنجان 

  نیشابور  ولت) 4752خازنهاي اصالح ضریب قدرت طرح توسعه فوالد خراسان (  شرکت فوالد خراسان

  همدان  )کیلوولت 6.6مجهز به فیلتر هارمونیک بانکهاي خازنی (  شرکت سیمان هگمتان

  کردستان  کیلوولت، پروژه گنجی) 20بانکهاي خازنی (  شرکت صفا نیکو

  فارس-بهبهان  کیلوولت) 6.3بانکهاي خازنی (  شرکت سیمان بهبهان

  اصفهان  کیلوولت) 3.3بانکهاي خازنی (  شرکت کاغذ اترك

  زنجان  کیلوولت) 20بانکهاي خازنی پروژه سرب و روي زنجان (  موسسه فنی رزونانس

ام شرکتن  سایت نام پروژه 

  اراك  بانکهاي خازنی پروژه قطران اراك  شرکت راهکار صنایع نوین
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  سوریه  مگاوار) 130بانکهاي خازنی پروژه بانکهاي خازنی ده پست سوریه (  شرکت پارسیان

  شاهرود  خازنهاي اصالح ضریب قدرت پروژه سیمان شاهرود  شرکت تابلوسازي برق مازندران

  بندرامام  خازنهاي اصالح ضریب قدرت پروژه پتروشیمی غدیر  یرشرکت الکتروکو

  سوریه  مگاوار)270کیلوولت  20پست سوریه  8بانکهاي خازنی (پروژه  شرکت پارسیان

  مسجد سلیمان  کیلوولت) 3.3بانکهاي خازنی (پروژه نمک زدائی مسجد سلیمان  شرکت الماتکو

  ارومیه  کیلوولت) 6.3یلتر هارمونیک بانکهاي خازنی (مجهز به ف شرکت سیمان سردار

  کرمان  کیلوولت) 20بانکهاي خازنی (پروژه پست بهرمان  شرکت صفانیکو

  بندرعباس  کیلوولت) 6.6بانکهاي خازنی (پروژه فوالد هرمزگان  شرکت مهندسی بین المللی ایران (ایریتک)

  نیشابور  کیلوولت) 6.6یاي مستقیم خراسان بانکهاي خازنی (پروژه اح شرکت مهندسی بین المللی ایران (ایریتک)

  اهواز  کیلوولت) 6.6مجهز به فیلتر هارمونیک II بانکهاي خازنی (پروژه زمزم )MMEشرکت مهندسی معادن و فلزات (

  بندرعباس  )کیلوولت 6.6بانکهاي خازنی (پروژه احیاي مستقیم هرمزگان  )MMEشرکت مهندسی معادن و فلزات (

  زنجان  کیلوولت)20پست زنجان،  8نکهاي خازنی (پروژه با  شرکت صفا نیکو

  یزد  کیلوولت) 20بانکهاي خازنی (پروژه نیر،   شرکت صفانیکو

  اهواز  کیلوولت 6یونیت خازنی   شرکت ملی فوالد ایران

  زنجان  کیلوولت 6.07یونیت خازنی   شرکت برق منطقه اي زنجان

  یزد  کیلوولت) 6.6ي خازنی (پروژه ارفع بانکها  شرکت مهندسی بین المللی ایران (ایریتک)

  جزیره الوان  کیلوولت) LIC 6.6بانکهاي خازنی (پروژه   )IGC(بین المللی پیمانکاري عمومی شرکت 

  زنجان  پست زنجان 8افزایش بانکهاي خازنی پروژه   شرکت صفا نیکو

  اهواز  کیلوولت) 3.3بانکهاي خازنی (  رخشا کوشا صنعتشرکت 

  مناطق نفتخیز  کیلوولت) 6،6بانکهاي خازنی (  مرواریدشرکت پتروشیمی 

  بندرعباس  کیلوولت) 6،6بانکهاي خازنی (پروژه فوالد صباي خلیج فارس   شرکت مهندسی بین المللی ایران (ایریتک)

  یزد  کیلوولت) 6 بانکهاي خازنی (پروژه چادرملو  شرکت مهندسی بین المللی ایران (ایریتک)

  کرمان  کیلوولت) 6بانک خازنی (  سرچشمه شرکت سرمایه گذاري مس

  خراسان  کیلوولت پروژه تربت جام) 6بانکهاي خازنی (  شرکت الکتروکویر

  کرمان  )پروژه مس سرچشمه کیلوولت 6بانک خازنی (  شرکت الماس الکترونیک سپاهان

  مالیر  کیلوولت) 20بانکهاي خازنی (  کاهنربا - شرکت پارس فرارون

  بیرجند   کیلوولت) 6.3انکهاي خازنی (ب  شرکت سیمان باقران

  اراك  پروژه چشمه غازي کیلوولت) 6.6بانکهاي خازنی (  شرکت صنایع برق زنگان پارس

  سایت  نام پروژه  نام شرکت

  خراسان  کیلوولت 20دستگاه کلید قطع و وصل خازنی  105  برق منطقه اي خراسانشرکت 

  سیرجان   کیلوولت) 6.3بانک خازنی (  کسین صنعتواشرکت 

  خوزستان  شادگانفوالد پروژه  کیلوولت) 6.6بانک خازنی ( (MME)شرکت مهندسی معادن و فلزات 
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  سیرجان  کیلوولت) 6.3بانک خازنی (  شرکت آسفالت طوس

  ماهشهر  کیلوولت) 11.5بانک خازنی (  شرکت پتروشیمی رازي

  کردستان  کیلوولت)20بانک خازنی (  توزیع نیروي برق کردستان

  ایالم  کیلوولت) 12بانک خازنی (  ی تجهیزات برقی ایران(متبا)مهندس

  بندرامام خمینی  کیلوولت) 33بانک خازنی (  چال منار خوزستان

  سیرجان  کیلوولت)6.6بانک خازنی (  فکور صنعت

  بندرعباس  کیلوولت)6بانک خازنی ( فرا دست انرژي فالت

  اهواز  کیلوولت) 11و  33بانک خازنی (  برق خوزستان

  عسلویه  کیلوولت) 6.3و  11.5بانک خازنی (  پتروشیمی مروارید

  ریز نی  کیلوولت)6.6بانک خازنی (  فوالد تکنیک

  کردستان  کیلوولت) 20بانک خازنی سرتیري (  توزیع برق کردستان

 


