
 قطعات ساخت داخل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در قسمت الکتریک

 تصویر

 قطعه / تجهیز

 نام

 مشخصات فنی قطعه / تجهیز
 نوع نیروگاه

 گازی/بخار
 نوع واحد

 سازنده

 قطعه / تجهیز

 تعداد نصب شده

قطعه / تجهیز در 

 هر واحد)عدد(

 سال ساخت

 قطعه / تجهیز

محل نصب در 

 نیروگاه

 

 

 

خت دستگاه اس
هیدروؤن رکتیفایر  

 پالنت

 آمپر 0022
 ولت 02

 9911 یک دستگاه خزر ترانسفو - بخار
هیدروژن سازی 

 0و2واحدهای 

 

سیستم اعالم خطر 
 پدافند

 توان سیرن ها
 وات 0222عدد  9
 وات 0222عدد  0
 وات 9222عدد  2

 
 

 - بخار
ارتباط گستر فجر 

 سپاهان

 فرستنده یک دستگاه

 )مرکزی(
دستگاه گیرنده با هفت 

 سیرن

9910 
پوشش کامل 

 نیروگاه
 )هفت نقطه(



 

 درایو کنترل سرعت
 موتور القایی

 9912 دستگاه پنج میکروکنترل اصفهان - بخار کیلووات 992
کولینگ تاور واحد 

 مگاواتی 902

 

 باسبار فشارضعیف
 2چاه فلمان 

 ولت 083
 آمپر 0333

 2فلمان چاه  9991 یک دستگاه آلفابرق - بخار

 

 
 
 

 باسبار فشارضعیف
 0چاه فلمان 

 ولت 083
 آمپر 0333

 0چاه فلمان  9990 یک دستگاه ساتها - بخار

 

 
 
 
 

 تابلوهای فشارضعیف
 رینگ مصرف داخلی

 ولت 083
 

 9910 دستگاه شش نوآوران برق آریا - بخار
شش نقطه از داخل 

 نیروگاه



 

بازپیچی استاتور 
الکتروموتورهای 

B.C.P   واحدهای
 مگاواتی 902

 کیلووات 553
 

 - بخار کیلووات533و  
شرکت مدیریت تولید 

 - شش دستگاه برق اصفهان
 902واحدهای 

 مگاواتی

 

 یک ساخت
 رکتیفایر دستگاه

 پلنت هیدروژن
 0 و 9 واحدهای

 
 

 کیلووات پنجاه

 
 

 بخار       

 

 

           - 

 

 تحریک اداره

 اصفهان نیروگاه

 
 

 پلنت هیدروژن 9831 دستگاه یک

 

 اسموک ساخت
 بویلر دیتکتور

 واحد

 *  cm  

 رفیعی اکبر - بخار
 اصفهان نیروگاه

 2بویلر واحد  0030 عدد 03

 

  سافت دستگاه ساخت
 الکتروموتور ستارترا

 خنک برج های فن
 0 و 2 واحدهای کن

 الگوریتم با
 جدید اندازی راه

 
 
 
کیلو ولت 833 

 آمپر
 - بخار

 کرمانی احمد
 تحریک اداره

 اصفهان نیروگاه
 0033 فن 7براي 

 کلیدهای اتاق
 تاور کولینگ 992

 

 نویسی افزار نرم
PLC 
 استارت پروسه جهت

 فنهای استاپ و
 کولینگ

 گرفتن نظر بادر تاور
 حفاظت
 مربوطه

 
 
 
 
 

        - 
  بخار

 کرمانی احمد
 تحریک اداره

 اصفهان نیروگاه

 فرمان PLC برای

7 
 فن عدد

0033 
 سافت تابلو

 2 واحد استارتر

 

 و ساخت، ، طراحی
 دستگاه برداری بهره
 تست
 02 از گیر برق کنتور

(  ولت کیلو 9222 تا
 جهانی ثبت دارای

 
 
 

 ولت کیلو 033
 آمپر

 همه موارد گازی و بخاری
 حسن سید

 نیا یزدی
 اصفهان نیروگاه

 آزمایشگاه برق 0037 يکدستگاه



 

 فید روتور ساخت
 0واحد پمپ

 
 

 2بویلر واحد  0081 يک دستگاه توربو ژنراتور شاهرود - بخار کیلو ولت 5533

 

  عدد 92 ساخت
 داخلی مصرف ترانس

 جایگزین
 روغن ترانسهای

 آسکارل

 
 
 

 833 و 003
 آمپر کیلوولت

 - بخار
 ترانسفورماتور
 داخلی مصارف 0080-0 دستگاه 1 ری

 
 

 

 مین بازسازی
 2 واحد ترانس

 
 
 
 

MVA 133 بخار - 
 انتقال ماشین

 2واحد ترانس مین 0080 دستگاه يک قدرت

 

 High موتور ساخت

Speed فن 
 0 و 9 واحدهای

 
 کیلووات 005

 - بخار 
 ژنراتور فن

 0031 دستگاه يک مشهد
 بویلر

 0 و 9

 

 ترمال رکتیفایر ساخت
 برد

 0 و 9 واحدهای

 
00 

 آمپر یلوولتک
 - بخار 

 متد شرکت
 الکترونیک

 سپاهان
 0035-30 دستگاه دو

 و برد رله
 0و 9 ترمالبرد

 

 فید موتور ساخت

 2و 1 واحد پمپ

 
 

 9بویلر  0030 يک دستگاه ژنراتور فن - بخار کیلووات505



 

 ساخت

 فید روتورموتور

 2واحد پمپ

 
 

 - بخار کیلووات 0053
 نیرو تابان

 9بویلر         0030 يک عدد سپاهان

 

 شینه ساخت
 واحد ژنراتور های

2 

 
 

 ولت مگا 133
 - بخار         آمپر

 فن شرکت
 0083 جفت51 مشهد ژنراتور

 واحد ژنراتور
2 

 

 ترانس ساخت
 فلمان چاه

 انتقال ماشین - بخار آمپر کیلوولت222
 قدرت

 9991 دستگاه دو

 
 
 

 1فلمان چاه

 


