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

سایتنام پروژهنام شرکت
خوزستانكطرح آماةپروژکیلوولت 3/3یخازنيهاکبان)ایریتک(شرکت مهندسی بین المللی ایران 

خوزستانخانکوچکرزا یر مکشۀارخانکیلوولت ک6/6ب قدرت یاصالح ضريهاخازنت فالق صنعتکشر
بندر امام خمینیPETIIةان پروژید تندگویشهیمیپتروشکیلوولت 6/6یخازنيهاکبانت نامورانکشر
مناطق نفتخیزکنیبيگازهايآورجمعةپروژکیلوولت 6/6یخازنيهاکبانشیت طرح و پاالکشر
کرمانشاهLABرمانشاه پروژه کیمیپتروشکیلوولت 6/6یخازنيهاکبانیمیت انرشکشر
زنجانمان زنجانیسکیلوولت 11یخازنيهاکبانمان زنجانیت سکشر
خوزستانیر سلمان فارسکشۀارخانکیلوولت ک6/6ب قدرت یاصالح ضريهاخازنت فالق صنعتکشر

رانینفت ایت ملکشر
يآورجمع(مهراس ةپروژکیلوولت3/3ب قدرت یاصالح ضريهاخازن
)يآغاجاريگازها

وزستانخ

بندرعباسهرمزگانیرانیشتکسازمان بنادر و کیلوولت 20اصالح قدرت يهاخازنهرمزگانیرانیشتکسازمان بنادر و 
خوزستان)کیلوولت6/6(ی ر فارابکارخانه شکب قدرت یاصالح ضريهاخازنیع جانبیر و صناکشیتوسعه ن

نیجر، آفریقاجرینپست کیلوولت 33و کیلوولت 20يهاخازنانیت پارسکشر
تهرانکیلوولت6/6ب قدرت یاصالح ضريهاخازننمانیت چوبکشر
خراسانت فوالد خراسانکشرکیلوولت7/4ب قدرت یاصالح ضريهاخازنت فوالد خراسانکشر

خوزستان)کیلوولت6/6(ر دهخداکارخانه شکب قدرت یاصالح ضريهاخازنیع جانبیر و صناکشینۀتوسع
هرمزگان)کیلوولت20(ابیب قدرت پست تیاصالح ضريهاخازنروینتهرانت کشر

یزد)کیلوولت20(بانکهاي خازنی طرح توسعه پست تفت شرکت فرانیرو
خراسان)کیلوولت6.3(بانکهاي خازنی پروژه سیمان الر سبزوار شرکت طراحی صنعتی ایران

گیالن-لوشان)کیلوولت6.6(خزر بانکهاي خازنی طرح توسعه سیمانشرکت سیمان خزر
زنجان)کیلوولت6(بانکهاي خازنی طرح توسعه سیمان زنجان شرکت سیمان زنجان 
نیشابور)ولت4752(خازنهاي اصالح ضریب قدرت طرح توسعه فوالد خراسان شرکت فوالد خراسان

همدان)تکیلوول6.6مجهز به فیلتر هارمونیک (بانکهاي خازنی شرکت سیمان هگمتان
کردستان)کیلوولت، پروژه گنجی20(بانکهاي خازنی شرکت صفا نیکو

فارس- بهبهان)کیلوولت6.3(بانکهاي خازنی شرکت سیمان بهبهان
اصفهان)کیلوولت3.3(بانکهاي خازنی شرکت کاغذ اترك

زنجان)کیلوولت20(بانکهاي خازنی پروژه سرب و روي زنجان موسسه فنی رزونانس
اراكبانکهاي خازنی پروژه قطران اراكشرکت راهکار صنایع نوین

سوریه)مگاوار130(بانکهاي خازنی پروژه بانکهاي خازنی ده پست سوریه شرکت پارسیان
شاهرودخازنهاي اصالح ضریب قدرت پروژه سیمان شاهرودشرکت تابلوسازي برق مازندران
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سایتنام پروژهنام شرکت
بندرامامخازنهاي اصالح ضریب قدرت پروژه پتروشیمی غدیرویرشرکت الکتروک
سوریه)مگاوار270کیلوولت 20پست سوریه 8پروژه (بانکهاي خازنی شرکت پارسیان
مسجد سلیمان)کیلوولت3.3پروژه نمک زدائی مسجد سلیمان (بانکهاي خازنی شرکت الماتکو

ارومیه)کیلوولت6.3یلتر هارمونیک مجهز به ف(بانکهاي خازنی شرکت سیمان سردار
کرمان)کیلوولت20پروژه پست بهرمان (بانکهاي خازنی شرکت صفانیکو

بندرعباس)کیلوولت6.6پروژه فوالد هرمزگان (بانکهاي خازنی )ایریتک(شرکت مهندسی بین المللی ایران 
نیشابور)کیلوولت6.6یاي مستقیم خراسان پروژه اح(بانکهاي خازنی )ایریتک(شرکت مهندسی بین المللی ایران 
اهواز)کیلوولت6.6مجهز به فیلتر هارمونیک IIپروژه زمزم(بانکهاي خازنی )MME(شرکت مهندسی معادن و فلزات 
بندرعباس)کیلوولت6.6پروژه احیاي مستقیم هرمزگان (بانکهاي خازنی )MME(شرکت مهندسی معادن و فلزات 

زنجان)کیلوولت20پست زنجان، 8پروژه (نکهاي خازنی باشرکت صفا نیکو
یزد)کیلوولت20پروژه نیر، (بانکهاي خازنی شرکت صفانیکو

اهوازکیلوولت6یونیت خازنی شرکت ملی فوالد ایران
زنجانکیلوولت6.07یونیت خازنی شرکت برق منطقه اي زنجان

یزد)کیلوولت6.6پروژه ارفع (ي خازنی بانکها)ایریتک(شرکت مهندسی بین المللی ایران 
بندرعباس)کیلوولتSKS6.6پروژه (بانکهاي خازنی )MME(شرکت مهندسی معادن و فلزات 

جزیره الوان)کیلوولتLIC6.6پروژه (بانکهاي خازنی )IGC(بین المللی پیمانکاري عمومی شرکت 
زنجانجانپست زن8افزایش بانکهاي خازنی پروژه شرکت صفا نیکو

اهواز)کیلوولت3.3(بانکهاي خازنی رخشا کوشا صنعتشرکت 
مناطق نفتخیز)کیلوولت6،6(بانکهاي خازنی شرکت پتروشیمی مروارید

بندرعباس)کیلوولت6،6پروژه فوالد صباي خلیج فارس (بانکهاي خازنی )ایریتک(شرکت مهندسی بین المللی ایران 
یزد)کیلوولت6پروژه چادرملو(بانکهاي خازنی )ایریتک(ایران شرکت مهندسی بین المللی 


