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کارفرماعنوان

برق منطقه ای باخترتعمیر و نگهداری سیستم های تله متری، مخابرات انتقال و مراکز دیسپاچینگ برق منطقه ای باختر و RDC استان مرکزی

برق منطقه ای مازندرانعملیات تعمیر و نگهداری پایانه های وسترونیک و پروتکل کانورترهای دیسپاچینگ منطقه ای شمال

برق منطقه ای تهرانتعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی، تله متری، DCS و اسکادای پست البرز و قم

شهرک های صنعتی استان سمناناجرای شبکه فیبر نوری

ساختمان و نصب فرابتامین پکیج RTU نیروگاه خورشیدی اردکان

بهره برداری نفت و گاز غربپروژه تعمیر و نگهداری و بازدید دوره ای خطوط و پست های توزیع، فوق توزیع و فشار قوی برق مناطق عملیاتی

توزیع نیروی برق تهرانتعمیرات و نگهداری سیستم اتوماسیون پست ها

مدیریت شبکه برق ایرانتعمیر و نگهداری تجهیزات تله متری و کامپیوتر

پاالیش نفت بندر عباسایجاد بستر مخابراتی روی خط 63 کیلوولت تغذیه پاالیشگاه جهت ایجاد اینترالک

TAOC برق منطقه ای تهرانتعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی، اکتیو فیبر نوری،تله متری و کامپیوتر دیسپاچینگ منطقه ای

آب و فاضالب منطقه 3 شهر تهراناجرای سیستم اسکادا بدون تأمین کاال

مدیریت شبکه برق ایرانتأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی در 67 ایستگاه

WRDC برق منطقه ای غربتامین تجهیزات و عملیات اجرایی نصب و راه اندازی توسعه سیستم اسکادا در مرکز کنترل

برق منطقه ای غربتعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و تله متری مرکز دیسپاچینگ WAOC و تجهیزات مربوط به 35 ایستگاه تحت پوشش

کارفرماتاریخ تحویلنوع تحویلعنوان قرارداد

نیروگاه شهید مفتح1400/08/05موقتارتباط فیبر نوری بین کنتورهای سنجش تولید نیروگاه شهید مفتح تا پست بالفصل

برق منطقه ای تهران1400/07/03موقتخدمات تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی، تله متری، DCS و اسکادای پستها استان البرز و قم

تولید نیروی برق منطقه مرکزی1400/07/03موقتتهیه، نصب، راه اندازی و ارسال مقادیر لحظه ای توان اکتیو و راکتیو ترانس های مصرف داخلی نیروگاه شازند

بیمارستان لواسانی1400/12/02دائماجرای کانال کشی و کابل کشی فیبر نوری جدید بیمارستان

برق منطقه ای تهران1400/06/01موقتخدمات تعمیر و نگهداری سیستم های مخابراتی، تله متری، DCS و اسکادای پستها استان البرز و قم

مدیریت شبکه برق ایران1400/02/20موقتخرید، نصب و راه اندازی تجهیزات در راستای توسعه و پیاده سازی شبکه اکسس

برق منطقه ای باختر1400/05/16موقتسرویس، تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری، مخابرات و مرکز دیسپاچینگ انتقال

برق منطقه ای تهران1400/10/18موقتنصب TPS و PLC بر روی خطوط انتقال

برق منطقه ای زنجان1400/11/18دائمواگذاری عملیات نگهداری و تعمیر دیسپاچینگ و مخابرات

برق منطقه ای مازندران1400/09/08دائمتعمیر و نگهداری پایانه های وسترونیک و پروتکل کانورترهای متصل به دیسپاچینگ منطقه ای شمال

مدیریت شبکه برق ایران140/03/23دائمسرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات و سیستم های مخابراتی ارتباطات فرامنطقه ای

مدیریت شبکه برق ایران1400/08/30دائمسرویس، نگهداری و تعمیرات تجهیزات تله متری و کامپیوتر مرکز راهبری

تولید نیروی برق سبز منجیل1400/06/15دائمخرید، نصب و راه اندازی تجهیزات رویت پذیری نیروگاه بادی

برق منطقه ای تهران1400/12/02دائمتعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی، اکتیو فیبر نوری، تله متری و کامپیوترهای دیسپاچینگ منطقه ای

برق منطقه ای تهران1400/11/02دائمتعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی، اکتیو فیبر نوری، تله متری و کامپیوترهای دیسپاچینگ منطقه ای
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(Leased Line)

Power Line Carrier (PLC)
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ABBGESiemens

ABB Siemens Tesla

Toshiba NextEra Energy Johnson Controls

sungrow General Electric Sonnen GmbH

1- Battery energy storage system
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