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  FRAKO-LOVATO-DUCATIهاي رگوالتورکه در آنها از شرکتها و پروژه هایی فهرست 

  استفاده شده است:

 شرکت پارس سوئیچ بورد شرکت جابون 

 شرکت پنج تاش شرکت ایران تابلو

 شرکت ایران نیرو شرکت ملزومات برق

 شرکت الکتروکویر تابلو نشرکت آذرفنو

 شرکت ساتها شرکت تابلوما

 شرکت ماتریس رمان تابلوشرکت ک

 شرکت مهرآباد  شرکت ایران سوئیچ 

  شرکت تابش تابلو شرکت سیمان قائن

  شرکت سیمان سپاهان اصفهان شرکت تک تابلو

 شرکت تابلوبرق اوان شرکت توان صنعت

 شرکت سیمان کردستان شرکت فراصنعت بسامد

  شرکت قدرت نیروي توس شرکت تابلوفاز

  شرکت ایران سیبوك  ام خمینیشرکت کشت و صنعت ام

  شرکت موکت پارس  شرکت تابلوسازي برق مازندران

  شرکت بهین شیوه  شرکت سیمکابل

  نهاد ریاست جمهوري  شرکت صنعتی الیی ساز

  شرکت البرزمیکروسیستم  شرکت تکنو خازن

  شرکت پارسیان تابلو  شرکت شیمی معدنی همدان

  شرکت سیمان ارومیه  شرکت سیمان شمال

  شرکت لنا  ت رسانشرک

  شرکت کارونیرو  شرکت پارسیان

  شرکت داریان  شرکت آسیا بهین برق

  شرکت تابلو صنعت توان  شرکت رانین صنعت گستر

  شرکت تولیدي صنعتی حیات صنعت امروز  شرکت تامین نیاز انجمن تولید کنندگان تابلوهاي برق خراسان
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  شرکت روشن گستر توس  شرکت کابل متال

  شرکت تولیدي آرد سینا  ژنراتورشرکت پارس 

  شرکت پارس کاوات غرب  شرکت آلومینیوم ایران

  MMEشرکت   شرکت رخشاکوشاصنعت

  شرکت ایریتک (پروژه فوالد هرمزگان)  شرکت ایریتک (پروژه احیاي مستقیم خراسان)

  شرکت الماتکو  شرکت پتروشیمی شهید رسولی

  شرکت سیمان سردار  شرکت شایاایساتیس

  شرکت فوالد سدید کاوه  هکار صنایع نوینشرکت را

  شرکت روي گداز زنجان

  شرکت مهندسی فرینه صنعت

  سیمان عمران اناركشرکت 

  شرکت کرمان ولتاژ

  شرکت رکسان پارسیان

  شرکت عمران آذرستان

  شرکت پیمان خطوط گستر

  (سیمان باقران)گروه صنعتی ندا شرکت 

  (پروژه رامشیر) تبدیل انرژي پایاشرکت 

 فوالد سازان دماوند شرکت

  شرکت تولیدي سیمیا

          شرکت ایریتک ( پروژه فوالد صبا خلیج فارس)

  شرکت پرتو خازن

                                        شرکت مهر توان گسیل

  شرکت ساختمانی دیناکان

  شرکت البراتوارهاي رازك

  کارکانجات کاشی و سرامیک حافظ

  انشرکت الماس الکترونیک سپاه

  شرکت پارس صنعت پرند

  شرکت سیمان ممتازان کرمان

  شرکت پتروشیمی مروارید

 شرکت کابل سازي تک

  شرکت سیمان شاهرود

  شرکت الوان تابلو

  شرکت نادر نیروي پارس

  الکتروتابلو کارشرکت 

 شرکت تولیدي مهر تابلو

  بندر شهید رجایی

  MMTEشرکت                 شرکت طرح و صنعت تداوم

  شرکت تالیران                  شرکت سیمان کارون

  شرکت تأمین تابلو اشتهارد                                               شرکت نوآوران برق آریا

  پردازان صنعت زیرشرکت          شرکت کنترل و برق صنایع پارس                           

  مازند نورشرکت                                  رکت آسیا الکتریک   ش
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  شرکت شیمی بافت         رانیانتقال گاز اشرکت 

  شرکت الکتروپیشناز غرب        شرکت مقواي یاران

  شرکت تابلوهوشمند پارسیان      شرکت مهتاب شرق بیرجند

  شرکت بازرگانی ایران ترانسفو        شرکت وزین پرشیا

  یاشرکت مهندسی پادنا صنعت پو        مجتمع صنعتی کن تایر

  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران        شرکت آریا ساسول

  شرکت راسل تابلو        شرکت پشتیبانی صنایع

  شرکت آرد اطلس اصفهان      شرکت پتروشیمی بیستون

  شرکت فوالد کاوه جنوب      شرکت ساختمانی تهران جهان

  شرکت توسعه پستهاي ایران ترانسفو      شرکت سیم و کابل پیشرو

  شرکت پارس رسیس        یشرکت پارت الکترک

  شرکت روغن نباتی گلنار        شرکت کیان ایساتیس

  شرکت نساجی تهران        شرکت تابش تابلوکار

  شرکت نکو نیروتوان      شرکت مهندسی توان آزمایان

  شرکت لوله سازي ماهشهر          شرکت نکانوین

  شرکت ملی صنایع مس ایران        شرکت وهاج صنعت

  شرکت تولیدي و صنعتی عقاب افشان      آستان مقدس حضرت عبدالعظیم

  شرکت روشنا گستر بارثاوا        گروه صنعتی سپاهان

  شرکت تابان تابلو شرق      شرکت پارس گرانیت رفسنجان

  شرکت آذین صنعت دشتستان        شرکت پتروشیمی جم

  IGCشرکت         شرکت سیمان شهرکرد

  شرکت کابلسازي تک        شرکت پتروشیمی رازي

  شرکت شکوفا بهداشت آرین      شرکت پتروشیمی لرستان

  شرکت فوالد تکنیک      شرکت شکوفا شیمی آرین

  شرکت اکسین صنعت        شرکت پارس تابلو

  شرکت پتروپک  شرکت آبادگران تواناي پاسارگاد
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  سازمان تأمین اجتماعی      شرکت ساختمانی کسري

  شرکت لیوار        بیمارستان شهید مفتح

  سیمان هگمتان شرکت    شرکت مهندسی مسکن و نواحی صنعتی

  شرکت ریخته گري دقیق      شرکت شبکه گستر بهسان

 


