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أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 إ عتماد جهاز فصل وإعادة التوصٌل األوتوماتٌكً ()Automatic Circuit Recloser
حتى جهد  27ن.ف تجمٌع شركة تافرٌدا إلكترٌن شمال وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات.
3

4

1

5

جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال  لبول جهاز الفصل وإعادة التوصٌل األتوماتٌكً حتى جهد  27ن.ف سعة  630أمبٌر
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات
األوتوماتٌكً
طراز ( ))REC 25 – ALإنتاج شركة تافرٌدا إلكترٌن.
 لبول جهاز الفصل وإعادة التوصٌل األتوماتٌكً جهد  15.5ن.ف سعة  630أمبٌر طراز
( )REC 15 – ALإنتاج شركة تافرٌدا إلكترٌن.

6

7

2

مصهرات جهد منخفض
لواعد مصهرات جهد,
منخفض

شركة اٌتال للصناعات
الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة

8

9

2016-10-27

2018-10-27

3

كابل ألومنٌوم جهد منخفض

 مصهرات جهد منخفض 160( :أمبٌر NT00، 160-أمبٌرNT1، 250-أمبٌر،NT1-
 250أمبٌرNT2 ، 400-أمبٌرNT2 ، 400-أمبٌرNT3،630 -أمبٌر.) NT3-
 قواعد مصهرات جهد منخفض160( :أمبيرNT00، 250-أمبيرNT1 ،400-أمبيرNT2-
 630،أمبير.)NT3-

شركة إنٌرجٌا لكابالت  اعتماد كابل ألومنٌوم جهد منخفض لطاع  95+185×3مم 2إنتاج شركة إنٌرجٌا لكابالت
الطالة -السوٌدي
الطالة – السوٌدي.

2015-10-01

2017-01-09

2018-09-30

2020-01-09

10
11

4

كابل جهد منخفض

شركة إنٌرجٌا لكابالت
الطالة  -السوٌدي

 اعتماد كابل 120+240*3مم 2جهد منخفض

2016-11-08

2019-11-08

12
13
14
15

5

موصل الومنٌوم معزول جهد
منخفض

6

خلٌة جهد متوسط

شركة إٌماس

7

خلٌة جهد  12ن.ف

شركة شٌندر إلكترٌن

16
17
18

شركة إنٌرجٌا لكابالت
 إعتماد موصل الومنٌوم معزول جهد منخفض 1x35
الطالة  -السوٌدي

2017-01-09

2020-01-09

 لبول خلٌة جهد متوسط 12ن.ف/سعة  1250أمبٌر

2016-10-26

2019-10-26

 إعتماد خلٌة جهد  12ن.ف سعة  2500أمبٌر –  5،31ن.أ.

2015-01-15

2018-01-14
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8

كابل لاطع نحاس

9

لرص  210نٌوتن جهد
ن.ف 500

1
10

24
25
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11

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

شركة الجٌزة لصناعة
الكابالت
شركة المصرٌة لصناعة
 خطاب اعتماد االنجلٌزٌة والعربٌة لرص  210نٌوتن جهد  500ن.ف.
العازالت الكهربائٌة
 لبول كابل لطاع1X800مم2نحاس

عازالت المطاطٌة للتركٌب
إلكترٌن شمال
لصناعة
تافرٌداالمصرٌة
جهاز فصل وإعادة التوصٌل شركة
بالخطوط
الكهربائٌة جهد وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات  لبول عازالت المطاطٌة للتركٌب بالخطوط الكهربائٌة جهد  66،220ن.ف
األوتوماتٌكً
العازالت الكهربائٌة
ن.ف 66،220
عازالت مسمار جهد
11/22ن.ف ،وعازالت
لرص وشداد

شركة المصرٌة لصناعة  إعتماد عازالت مسمار جهد 11/22ن.ف ،وعازالت لرص وشداد باللغة العربٌة
العازالت الكهربائٌة واالنجلٌزٌة.

تاريـــخ االعتمـــاد
2016-05-22

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد
2019-05-22

9- 26-11-2015
2016-10-27
2016-06-07

2016-06-20

2018-10-27
2019-06-07

2019-06-20

26
27

12

عازالت مطاطٌة جهد
ن.ف 220/66

13

لوحات توزٌع جهد منخفض
وصنادٌك توزٌع

14

الماطع الهوائً  3200أمبٌر

28
29
30
31

شركة المصرٌة لصناعة
العازالت الكهربائٌة

 إعتماد عازالت مطاطٌة جهد  220/66ن.ف .

شركة سمارت للصناعات  لبول لوحات توزٌع جهد منخفض وصنادٌك توزٌع
شركة   CHINT WESTلبول الماطع الهوائً  3200أمبٌر

2016-06-12

2016-01-27
2015-09-08

2018-06-12

2019-01-26
2018-09-07

32
33

15

عازل مسمار – شداد
.ألومنٌوم – عازل لرص

16

لوحة جهد منخفض 3200
أمبٌر

17

لوحة جهد منخفض سعة
400،2500

شركة طٌبة للصناعات
المتطورة

18

لوحة جهد متوسط 12ن.ف

شركة طٌبة للصناعات
المتطورة

مكثف جهد منخفض

الشركة الوطنٌة للهندسة
والتجارة

34
35
36
37
38
39
40
41
42

19

شركة بدر للتجارة
والتورٌدات

 إعتماد عازل مسمار – شداد ألومنٌوم – عازل لرص.

الشركة المتحدة للكهرباء  إعتماد لوحة جهد منخفض  3200أمبٌر الممدمة من الشركة المتحدة للكهرباء.
 إعتماد لوحة جهد منخفض سعة 400،2500
 إعتماد لوحة جهد متوسط 12ن.ف
 إعتماد مكثف جهد منخفض طراز " " LKT-25-525-DBماركة فراكو ألمانً الصنع.

2015-09-27
2016-05-24
2016-05-31
2016-05-31

2016-05-22

2018-09-26
2019-05-24
2019-05-31
2019-05-31

2019-05-22
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مكثف جهد منخفض

أســـــم الشــــــركة
شركة واركو

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد
 إ عتماد مكثف جهد منخفض إنتاج شركة  RTRاإلسبانٌة.

 إعتماد لوحة جهد  11ن.ف .باستخدام لواطع فاكٌوم طراز  NVLبسعة لطع  31,5ن.أ.
شركة تٌبكو
لوحة جهد  11ن.ف
جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال لمدة  3ثوانً.
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات
األوتوماتٌكً
لوحة الربط الحلمً

شركة تٌبكو

خلٌتً موزع جهد
12،ن.ف.سعة  2500أمبٌر
1250أمبٌر

شركة تٌبكو

 إعتماد لوحة الربط الحلمً سعة  630أمبٌر حتى جهد  24ن.ف

تاريـــخ االعتمـــاد
2016-05-24

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

2018-05-24

2016-04-17
2016-10-27

2019-04-17
2018-10-27

2014-02-22

2017-02-21

48

49

23

50
51

24

لواطع تٌار جهد منخفض
سعات مختلفة

الشركة المصرٌة
للصناعات الكهربائٌة EEI

 إعتماد خلٌتً موزع جهد 12ن.ف.سعة  2500أمبٌر1250 ،أمبٌر

 إعتماد لواطع تٌار جهد منخفض سعات مختلفة

2013-05-04

2017-08-17

2016-05-03

2020-08-16

52

األكشان المدمجة جهد
12ن.ف

الشركة المصرٌة
للصناعات الكهربائٌة EEI

26

.كابل جهد  18/30ن.ف
400ممX2لطاع 1

شركة الجٌزة باور
للصناعة

27

.كابالت جهد 1 /6,0ن.ف
240+120ممX2لطاع 3

شركة الجٌزة باور
للصناعة

53

25
54
55
56
57

 إعتماد األكشان المدمجة جهد 12ن.ف
 إعتماد كابل جهد  18/30ن.ف .لطاع 1X400مم2

 إعتماد كابالت جهد 1 /6,0ن.ف .لطاع 3X240+120مم2

2014-02-02

2017-08-18

2016-03-27

2017-02-01

2020-08-17

2019-03-27

58
59

28

كابالت جهد متوسط
ومنخفض

شركة الجٌزة باور
للصناعة

 إعتماد كابالت جهد متوسط ومنخفض

2016-06-20

2019-06-20

60

61
62

29

مكثف جهد متوسط 11ن.ف

شركة أنظمة الموى
للصناعات الكهربائٌة

 إعتماد مكثف جهد متوسط 11ن.ف .طراز  KLV1211صناعة سلوفٌنٌا ماركة اسكرا.

2016-02-28

2018-02-27
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م
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31
1

إلكترٌن
شركة فاى
وإعادة لدرة
فصل تحسٌن
جهازمكثفات
شمال  إعتماد مكثفات تحسٌن لدرة إنتاج هٌدرا التشٌكٌة
إلكترٌن
التوصٌل تافرٌدا
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات
األوتوماتٌكً

66
67
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كابالت جهد متوسط لطاعات
مختلفة ،جهد منخفض
لطاعات مختلفة

64
3
65
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32

بارات سابمة التجهٌز جهد
منخفض سعة  3200أمبٌر

شركة الكابالت
الكهربائٌة المصرٌة

شركة لكترو للصناعات
الكهربائً

 إعتماد كابالت جهد متوسط لطاعات مختلفة ،جهد منخفض لطاعات مختلفة

 إعتماد بارات سابمة التجهٌز جهد منخفض سعة  3200أمبٌر

تاريـــخ االعتمـــاد
2015-12-02

2016-05-05
2016-10-27

2016-03-27

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

2018-12-01

2019-05-05
2018-10-27

2019-03-27

68
69

33

لوحات توزٌع جهد متوسط
 24ن.ف .ربط حلمً
()2+1

شركة ABB

 إعتماد لوحات توزٌع جهد متوسط  24ن.ف .ربط حلمً ()1+2

2015-06-04

2018-06-03

70

71

34

لوحات توزٌع جهد متوسط
12/24ن.ف

شركة ABB

 إعتماد لوحات توزٌع جهد متوسط 12/24ن.ف

2014-03-15

2017-03-14

72
73

محول جاف 1500ن.ف.أ
– 10,5/0,4

شركة إجٌترافوا

36

محول زٌتً من  300إلى
1000ن.ف.أ

شركة إجٌترافوا

37

كشن جهد 24ن.ف.لمحول
حتى لدرة  1000ن.ف.أ

35

 إعتماد محول جاف 1500ن.ف.أ – 10,5/0,4

2014-04-10

2017-04-09

74
75
76
77
78

شركة أجٌمان

 إعتماد محول زٌتً من  300إلى 1000ن.ف.أ
 إعتماد كشن جهد 24ن.ف.لمحول حتى لدرة  1000ن.ف.أ

2016-04-19
2016-01-27

2019-04-19
2019-01-26
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 لاطع ممولب سعة  2000أمبٌر طراز .F112E
 لاطع ممولب سعة  1250أمبٌر طراز .F102E
1
38

84

جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال  لاطع ممولب سعة  1000أمبٌر طراز .F92E
شركةأفرٌمٌا
وشرق
األوتوماتٌكً
للتورٌدات  لاطع ممولب سعة  800أمبٌر طراز F82
أنظمة الموى
لاطع هوائى  ,لاطع مملوب
للصناعات الكهربائٌة  لاطع ممولب سعة  630أمبٌر طراز .F71

85

 لاطع ممولب سعة  400أمبٌر طراز .F62

86

 لاطع ممولب سعة  250أمبٌر طراز .F51

87

 لاطع ممولب سعة  200أمبٌر طراز .F31

88

لاطع ممولب سعة  160أمبٌر طراز .F21



2016-10-27
2017-04-27

2018-10-27
2019-04-27

 لبول لوحة الجهد المنخفض انتاج الشركة المصرٌة للصناعات الكهربائٌة

89

لوحة الجهد المنخفض  ,لوحة
39
الربط الحلمى ,كشن كهربائى
90

الشركة المصرٌة
للصناعات الكهربائٌة
()EEI

 لبول لوحة الربط الحلمً ( )1+3جهد 12ن.ف سعة  630امبٌر انتاج الشركة
المصرٌة للصناعات الكهربائٌة مزودة بسكاكٌن فصل على الحمل سعة  630امبٌر جهد 12
ن.ف – ذات سعة تٌار لصر 25ن.أ1 /ث.

2017-05-09

2020-05-08

 كشن كهربائً حتى لدرة  1000ن.ف.أ جهد  12ن.ف ٌشمل لوحة الربط الحلمً
ولوحة الجهد المنخفض المعتمدٌن عالٌة.

91

92

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 لاطع هوائً سعة  2000أمبٌر طراز F123E

80
3
81

83

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

أســـــم الشــــــركة

79

82

E

G

40

مكثف جهد منخفض

شركة واركو للهندسة
والتجارة

 إعتماد مكثف جهد منخفض مكثف جهد منخفض لدرة  25ن.فار (سعة  96,3×3مٌكرو
فأراد) – جهد  525فولت صناعة شركةRTRاإلسبانٌة.

2017-09-26

2019-09-26

93
94

41
95

لسكٌنة الفٌوز الثالثٌة جهد
منخفض

الشركة العربٌة المصرٌة  إعتماد لسكٌنة الفٌوز الثالثٌة جهد منخفض ( 500)Switch Fuseفولت سعة 630
للصناعات الكهربائٌة أمبٌر طراز  NH3صناعة شركة  PRONUTEEاالسبانٌة.

2017-05-14

2019-05-14
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أســـــم الشــــــركة

 كابل ألومنٌوم معزول لطاع  35×4مم( XLPE 2هوائً) جهد  1000/600فولت
–.C.B 2.5%

3
97

1
42
98

جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال
األوتوماتٌكً
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات  كابل ألومنٌوم معزول لطاع  70×4مم( XLPE 2هوائً) جهد  1000/600فولت
معزول
كابل ألومنٌوم
مصر
كابل
جنرال
شركة
–.C.B 2.5%

2016-10-27

2018-10-27

2017-05-20

2020-05-19

 كابل ألومنٌوم معزول لطاع  95×4مم( XLPE 2هوائً) جهد  1000/600فولت
–.C.B 2.5%

99

 كابل ألومنٌوم معزول لطاع 70+120×3ممXLPE 2مسلح جهد  1000/600فولت
–غالف.PVC

100

 إعتماد كل من:

101

 تورٌد الوٌرات الصلب بجمٌع األطوال والحموالت.

102

 تورٌد المواٌش واحزمة االمان بجمٌع االطوال والحموالت.
 43مهمات الولاٌة الشخصٌة 3M

شركة بترولٌفت

2017-05-28

2020-05-27

 أعمال التفتٌش الهندسً على معدات الرفع واصدار شهادات الصالحٌة.

104

 التدرٌب على عملٌات الرفع واختبارات سائمً األوناش.

105

 تورٌد مهمات الولاٌة الشخصٌة .3M

106
107

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 إعتماد كل من:

96

103

E

G

44

موصل جهد

شركة الجٌزة باور

 إعتماد موصل جهد  /0,6ن.ف لطاع 16*4مم 2إنتاج شركة الجٌزة باور للصناعة.

2017-05-09

2020-05-08

108
109

45
110

عداد رلمً أحادي

الهٌئة العربٌة للتصنٌع
(اإللكترونٌات)

 إعتماد عداد رلمً أحادي  10/80أمبٌر  220فولت طراز  sx1b7-pdlt-20مسبوق
الدفع باستخدام كارت شحن.

2017-06-04

2020-06-03

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

E

G

م

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

111

3

46
1

 لوحة الربط الحل لى  )3+1(SF6جهد24ن.ف.طراز88DJH-RRRTإنتاج شركة إٌماس
بترخٌص من شركة سٌمنس تحتوي على عدد  3سكٌنة  SF6جهد  24ن.ف .سعة 630
شركة اٌماس
لوحة الربط الحلمى
أمبٌر – ذات سعة تٌارلصر 21ن.أ3/.ثانٌة ماركة سٌمنس طراز ( )Rوسكٌنة فصل على
جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال الحمل بالفٌوز  SF6جهد  24ن.ف .سعة  200أمبٌر – ذات سعة تٌار لصر
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات  21ن.ا3/.ثانٌة طراز ( – )Tوعلى أن ٌتم تورٌد نهاٌة خاصة ( )ELBOلكل سكٌنة.SF6
األوتوماتٌكً

2017-05-21

2019-05-21

2016-10-27

2018-10-27

112

 إعتماد كل من:

113

47

لوحة ربط حلمً

114

شركة ABB

 لوحة ربط حلمً ( )1+2جهد  24ن.ف )BAR( .إنتاجABBأراب تحتوي على عدد 2
سكٌنة فصل على الحمل جهد  24ن.ف .سعة  630أمبٌر –  31,5ن.أ 1 /.ثانٌة
طرازNAL 24مزودة بسكٌنة تأرٌض – وسكٌنة فصل على الحمل بالفٌوزجهد 24ن.ف.
سعة  630أمبٌر –  31,5ن.أ1/.ثانٌة طرازNALF24إنتاجABBعلى أن ٌكون (pole
)center 27.5 cm
 إعتماد كل من:

116

48

سكٌنة داخلٌة ثالثٌة األوجه

شركة ABB

 سكٌنة داخلٌة ثالثٌة األوجه جهد  12ن.ف .سعة  630أمبٌر –  31,5ن.أ 1/.ثانٌة
طراز ( )NAL12صناعة .)POLE CENTER 17 CM(ABB
 سكٌنة داخلٌة ثالثٌة األوجه جهد  24ن.ف .سعة  630أمبٌر –  31,5ن.أ 1/.ثانٌة
طراز ( )NAL24صناعة .ABB (POLE CENTER 27.5 CM

118

2020-04-22
2017-04-23

115

117

 لوحة ربط حلمً ( )1+2جهد  12ن.ف )COMPACT( .إنتاج  ABBأ راب تحتوي على
عدد  2سكٌنة فصل على الحمل جهد  12ن.ف .سعة  630أمبٌر –  31,5ن.أ 1 /.ثانٌة
طراز NAL 12مزودة بسكٌنة تأرٌض – وسكٌنة فصل على الحمل بالفٌوزجهد  12ن.ف.
سعة  630أمبٌر –  31,5ن.أ1/.ثانٌةطرازNALF12إنتاجABBعلى أن ٌكون (pole
.)center 17 cm

2017-04-20

2020-04-19

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

E

G

م

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 إعتماد لوحة ربط حلمً طراز  ABB-UNISECوالمزودة بسكاكٌن معزولة بغاز SF6
كاالتً- :

119
3

1

 لوحة ربط حلمً  630أمبٌر – – )2+1(SF6طراز  UNISECبسكٌنة كابل طراز SDC
جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال وسكٌنة محول طراز  SFCتجمٌع شركة  ABBأراب بعرض الخلٌة  50سم جهد  24ن.ف.
األوتوماتٌكً
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات بتٌار لصر  21ن.ا 3/.ثانٌة ،جهد  12ن.ف .بتٌار لصر  25ن.أ 2/.ثانٌة.

2016-10-27

2018-10-27

2017-04-20

2020-04-19

120

49

لوحة ربط حلمً

شركة ABB

 لوحة ربط حلمً  800أمبٌر – – )2+1(SF6جهد  12ن.ف .بتٌار لصر  25ن.أ2/.
ثانٌة طراز  UNISECبسكٌنة كابل طراز  SDCوسكٌنة محول  SFCتجمٌع شركة ABB
أراب بعرض خلٌة السكٌنة  50سم.

121

 على أن تلتزم شركة  ABBأراب بتركٌب ( )Rubber Cupمناسبة لتغطٌة نمط ربط
المضبان
122

123

50

خلٌة جهد

شركة شنٌدر إلكترٌن

 خلٌة جهد  24ن.ف .سعة  2500أمبٌر طراز ( – )MCset4إنتاج شركة شنٌدر
إلكترٌن مزودة بماطع SF6طراز SF2سعة 2500أمبٌر-ذات تٌارلصر31,5
ن.أ3/.ثانٌةإنتاج شركة شنٌدرإلكترٌن وذلن لشركات التوزٌع والشركة المصرٌة لنمل
الكهرباء.

2017-05-28

2020-05-27

124

125
126

51

لوحة الجهد المتوسط

شركة شنٌدر إلكترٌن

 لوحة الجهد المتوسط جهد  12ن.ف .سعة  1250أمبٌر طراز ( – )MCset2ذات تٌار
لصر  31,5ن.أ 1/.ثانٌة إنتاج شركة شنٌدر إلكترٌن مزودة ب لاطع  SF6جهد 12ن.ف.
سعة  1250أمبٌر ماركة شنٌدر إلكترٌن طراز (.)LF2

2017-05-14

2020-05-13

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

E

G

م

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 إعتماد كل من:

127

 خلٌة جهد  12ن.ف .إنتاج شركة تٌبكو طراز ( )NEX-TEPCOمزودة ب لاطع))SF6
سعة  2500أمبٌر – ذات تٌار لصر  31,5ن.أ 3/.ثانٌة طرازLF3ماركة شنٌدر إلكترٌن.

3
128

1
52

جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال
شركة تٌبكو
خلٌة جهد
األوتوماتٌكً
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات  خلٌة جهد  12ن.ف .إنتاج شركة تٌبكو طراز ( )NEX-TEPCOمزودة ب لاطع))SF6
سعة 1250أمبٌر-ذاتتٌارلصر 25ن.أ 31,5 ،.ن.أ .لمدة  3ثانٌة طرازLF2ماركة شنٌدر
إلٌكترٌن.

2016-10-27
2017-05-14

2018-10-27
2020-05-13

129

 مع ضرورة عزل أزرع المواطع للخالٌا الممدمة بأنابٌب انكماشٌة.

130

53
131

الخلٌة جهد

شركة تٌبكو

 اعتماد الخلٌة جهد  12ن.ف .سعة  1250أمبٌر إنتاج شركة تٌبكو طراز (-NEX
 )TEPCOباستخدام لاطع فراغً ( – )EVOLISذات تٌار لصر  31,5ن.أ 3/.ثانٌة سعة
 1250أمبٌر ماركة شنٌدرإلٌكترٌن.

2017-05-14

2020-05-13

132

54
133

خلٌة جهد

شركة تٌبكو

134
135

55

136

لوحة ربط حلمً

شركة تٌبكو

 إعتماد خلٌة جهد  24ن.ف .طرازMCM-24إنتاج شركة تٌبكو وبماطع سعة 1250
أمبٌر – ذات تٌار لصر25ن.ا3/.ثانٌة–
طرازNVL2A/24/25/1250/275ماركة ،ORMAZABALعلى أن تلتزم شركة تٌبكو
بتدبٌر وسٌلة مناسبة لفن وتركٌب صٌانة محوالت التٌار بالخلٌة.
 إعتماد لوحة ربط حلمً جهد 24ن.ف )GIS( .ماركة ORMAZABALألمانً طراز
( )GAإنتاج شركة تٌبكو تحتوي على سكاكٌن – SF6جهد  24ن.ف .سعة  630أمبٌر –
ذات تٌارلصر24ن.ا1/.ثانٌة طراز(–)TS(، )KBعلى أن تلتزم شركة تٌبكو بتورٌد
نهاٌة ELBOمناسبة لمساحة ممطع الكابالت لسكٌنة.

2017-05-14

2017-05-14

2020-05-13

2020-05-13

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

E

G

م

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 إعتماد كل من:
137
3

138

139

1
56

إلكترٌن شمال
ثالثًوإعادة
الماطعفصل
جهاز
CHINT
تافرٌداWEST
التوصٌل ASIA
الممول بجهد
للتورٌدات
أفرٌمٌا
وشرق
األوتوماتٌكً
&AFRICA FZE
منخفض

 الماطع ثالثً الممول بجهد منخفض سعة  125أمبٌر – ماركةCHINTطراز
( )NM8-125S-3P125عند درجة حرارة مرجعٌة للبٌئة المحٌطة  50درجة مئوٌة.
2016-10-27
2017-06-07
 الماطع ثالثً الممول بجهد منخفض سعة  630أمبٌر – ماركةCHINTطراز
( )NM8S-630S-3P630عند درجة حرارة مرجعٌة للبٌئة المحٌطة  50درجة مئوٌة.
 على أن تموم شركةCHINTبتمدٌم شهادة اختبار( .S.Cتٌار المصر) للمواطع أعاله.

140

2018-10-27
2020-06-06

A

B

م

نوع المنتــــــــــج

 لاطع تٌار هوائً سعة  2000أمبٌر جهد منخفض ( )Ui=1000vطراز (-fixed type
 )NA1-2000إنتاج شركةCHINTالصٌنٌة.

3
142

1
143

جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال
األوتوماتٌكً
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات  لاطع تٌار ثالثً سعة  1600أمبٌر جهد منخفض ( )Ui=750vطراز (-NM8S
 )1600S/1600/3إنتاج شركةCHINTالصٌنٌة.

 لاطع تٌار ثالثً سعة  800أمبٌر جهد منخفض ( – )Ui=750vطراز (-NM8
 )1250S/800/3إنتاج شركةCHINTالصٌنٌة.

145

57

148

149

150

151

2016-10-27

2018-10-27

 لاطع تٌار ثالثً سعة  1250أمبٌر جهد منخفض ( )Ui=800vطراز (-NM8S
 )1250S/1250/3إنتاج شركةCHINTالصٌنٌة.

144

147

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 إعتماد كل من:

141

146

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

E

G

لاطع تٌارهوائى  ,لاطع
تٌارثالثى

  CHINT WEST ASIAلاطع تٌار ثالثً سعة  500أمبٌر (- )Ui=750vطراز ( )NM8-630S/500/3إنتاج
&AFRICA FZE
شركةCHINTالصٌنٌة.
 لاطع تٌار ثالثً سعة  400أمبٌر (- )Ui=750vطراز ( )NM8-400S/400/3إنتاج
شركةCHINTالصٌنٌة.
 لاطع تٌار ثالثً األوجه جهد منخفض سعة  250أمبٌر ( )Ui=800vطراز (-NM1
 )250R/3300إنتاج شركةCHINTالصٌنٌة.
 لاطع تٌار ثالثً األوجه جهد منخفض سعة  250أمبٌر ( )Ui=800vطراز (-NM8
 )250Sإنتاج شركةCHINTالصٌنٌة.
 لاطع تٌار ثالثً األوجه جهد منخفض سعة  125أمبٌر ( )Ui=800vطراز (-NM1
 )125SإنتاجشركةCHINTالصٌنٌة.
 على أن ٌتحمال الماطع التشغٌل عند درجة الحرارة الموضعٌة للبٌئة المحٌطة "  50درجة
مئوٌة".

2017-06-07

2017-06-07

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

م

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 إعتماد كل من:

152
3

58
153

E

G

1

شركة انسوال
محوالت تٌار  ,عازالت جهد
جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات
األوتوماتٌكً

 محوالت تٌار (جهد12ن.فطراز ،IGWجهد24ن.ف طراز )IGWRبنسب تحوٌل مختلفة
إنتاج شركة مصر للعازالت الكهربائٌة (أنسوال) حتى  2500أمبٌر (تٌار ابتدائً).

2017-06-18
2016-10-27

2020-06-17
2018-10-27

 العازالت جهد  24،12فإنتاج شركة مصر للعازالت الكهربائٌة "أنسوال" للتركٌب داخل
المبنى :طراز 12-13061وطراز J06 125-210- 90/24على التوالً

154

 إعتماد كل من:

155

156
157

158

59

 ,عازل لرص جهد متوسط
عازل جهد منخفض

 عازل لرص جهد متوسط طراز.ECMEI 046

الشركة المصرٌة
لصناعة العازالت
" " ECMEIالكهربائٌة  عازل جهد منخفض  14سم طراز.ECMEI EGYPT
 عازل جهد منخفض  10سم طرازECMEI EGYPT

2017-06-20

2020-06-19

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

م

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

1

60

161

جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال  خلٌة جهد24ن.ف.سعة 2500أمبٌرطراز ( A4SIMOPRIMEانتاج شركة الكتر
األوتوماتٌكً
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات وجورج) مزودة بماطع فراغً ماركة ( )SIEMENSجهد 24ن.ف.سعة  2500أمبٌر –
ذات سعة لطع 25ن.أ لمدة 3ثانٌة طراز  3AH5صناعة المانٌة.
شركة الكتر وجورج
خلٌة جهد
 خلٌة جهد 12ن.ف.سعة  2500أمبٌر طراز ( SIMOPRIMEانتاج شركة الكتر
وجورج) مزودة بماطع فراغً ماركة ( )SIEMENSسعة  2500أمبٌر – ذات سعة لطع
25ن.أ& 31,5ن.أ .لمدة 3ثانٌة طراز  3AEصناعة ألمانٌة.

164

2016-10-27

2018-10-27

2017-10-28

2020-10-27

 خلٌة جهد 12ن.ف سعة  1250أمبٌر طراز ( SIMOPRIMEانتاج شركة الكتر
وجورج) مزودة بماطع فراغً ماركة()SIEMENSسعة 1250أمبٌر– ذات سعة لطع
25ن.أ& 31,5ن.أ .لمدة 3ثانٌة طراز  3AEصناعة ألمانٌة.

162

163

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 خلٌة جهد24ن.ف.سعة1250امبٌر طراز(SIMOPRIME A4انتاج شركة الكتر
وجورج) مزودة بماطع فراغً ماركة ( )SIEMENSجهد 24ن.ف.سعة 1250أمبٌر –
ذات سعة لطع 25ن.أ لمدة 3ثانٌة طراز  3AH5صناعة المانٌة .

3
159

160

D

E

G

61

لوحة جهد منخفض

شركة االٌمان

 إعتماد لوحة جهد منخفض سعة  1600امبٌر انتاج شركة االٌمان

2017-06-18

2020-06-17

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

م

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 لبول اعمدة الجهد المنخفض االتٌة- :

165

 عمود مدرج مجلفن 4/3/ 6بطول  8متر بحمل تصمٌمً  150كجم.

3
166

167

E

G

1
62

168

جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال  عمود مدرج مجلفن  6/4/3بطول  10متر بحمل تصمٌمً  150كجم.
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات
األوتوماتٌكً
شركة انكوا ستٌل
اعمدة الجهد المنخفض
 عمود مدرج مجلفن  8/6/4بطول  8متر بحمل تصمٌمً  350كجم.

2016-10-27

2018-10-27

2017-09-16

2020-09-15

 عمود مدرج مجلفن  8/6/4بطول  10متر بحمل تصمٌمً  350كجم.
169

 طلب األعمدة المدرجة مدهونة ومجلفنة جهد منخفض ومتوسط واألعمدة المسلوبة أطوال
حتى 12متر واألبراج الهٌكلٌة والمواسٌر الحدٌد ألطار من نصف بوصة حتى  12بوصة
سوداء ومجلفنة.

170
171

63

موصل نحاس مجدول

شركة سلكو بالست
للكابالت

 موصل نحاس مجدول لطاع 35مم 2انتاج شركة سلكو بالست للكابالت.

2017-09-10

2020-09-09

172

 بسبار ( LSB II500 5000)Bus Ductامبٌر.

173

 بسبار ( )Bus Ductطراز  LSB II 320سعة  3200أمبٌر.

174

64
175
176
177

) (Bus Ductبسبار

شركة لكترو للصناعات
الكهربائٌة والمماوالت  بسبار ( )Bus Ductطراز  250LSB IIسعة  2500أمبٌر.
 بسبار ( )Bus Ductطراز  LSB II 200سعة  2000أمبٌر.
 بسبار ( )Bus Ductطراز  160LSB IIسعة  1600أمبٌر.

2017-08-12

2020-08-11

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

م

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 إعتماد لوحة جهد منخفض سعة  5000امبٌر،

178
3
179

65

180

1

181

E

G

66

لوحة جهد منخفض

شركة لكترو للصناعات
 لوحة جهد منخفض سعة  3200امبٌر
الكهربائٌة والمماوالت

جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال  لوحة جهد منفض (كوفرٌه) سعة  250امبٌر
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات
األوتوماتٌكً
لوحة جهد منخفض

 لوحة جهد منخفض سعة  3200امبٌر بماطع هوائً رئٌسً سعة  3200امبٌر وفرعٌات
شركة الوكل الكهربائٌة
لواطع او سوٌتش فٌوز على ان تكون جمٌع مكونات اللوحة من االنواع المعتمدة بالشركة
)جٌال(
المابضة للكهرباء.

2017-08-06

2020-08-05

2016-10-27

2018-10-27

2017-09-05

2020-09-04

182
183

67

 SF6لوحة ربط حلمً

شركة الوكل الكهربائٌة
)جٌال(

 لوحة ربط حلمً  SF6طراز ( SM6تجمٌع) شركة التوكل الكهربائٌة (جٌال).

2017-08-29

2020-08-28

184

 لاطع جهد منخفض سعة  250امبٌر – ماركة  EEIطراز (.)E250S

185

68
186

لاطع جهد منخفض

 سكٌنة هوائٌة خارجٌة ثالثٌة األوجه سعة  630أمبٌر ،جهد 22ن.ف – طراز (.)E630

188

69

سكٌنة هوائٌة خارجٌة ثالثٌة
االوجه  ,سكٌنة هوائٌة
داخلٌة ثالثٌة االوجه

الشركة المصرٌة
 سكٌنة هوائٌة خارجٌة ثالثٌة األوجه سعة  200أمبٌر ،جهد 22ن.ف – طراز
الكهربائٌة
للصناعات
بالمصهرات.
eel
 سكٌنة هوائٌة داخلٌة ثالثٌة األوجه سعة  200أمبٌر ،جهد 12ن.ف.

190

2017-09-05

2020-09-04

 لاطع جهد منخفض سعة  1000أمبٌر – ماركة  EEIطراز (.)E1000S

187

189

الشركة المصرٌة
للصناعات الكهربائٌة  لاطع جهد منخفض سعة  400أمبٌر – ماركة  EEIطراز (.)E400S
eel

2017-09-05

2020-09-04

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

E

G

م

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 عمود مدرج مجلفن  6/4/3بطول  8متر.
191
3
192
193

70
1

الشركة الدولٌة لتشكٌل  عمود مدرج مجلفن  6/4/3بطول  10متر.
وتشغٌل المعادن العشري
عمود مدرج مجلفن
إلكترٌن شمال
جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا
ستٌل
 عمود مدرج مجلفن  8/6/4بطول  8متر.
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات
األوتوماتٌكً

2017-09-05

2020-09-04

2016-10-27

2018-10-27

 عمود مدرج مجلفن  8/6/4بطول  10متر.

194

 لوحة الجهد المنخفض سعة  2000امبٌر انتاج شركة اٌماس على ان تكون المكونات
الداخلٌة المواطع – السوٌتش فٌوز من االنواع المعتمدة من الشركة المابضة لكهرباء مصر
195

71

لوحة جهد منخفض ،كشن
جهد

شركة اٌماس

 كشن جهد  12،24ن.ف مزودة بلوحة ربط حلمً طراز  8DJH-RRRTبترخٌص من
شركة سٌمنس بسكاكٌن فصل على الحمل جهد  12ن.ف ولوحة جهد منخفض سعة 2000
امبٌر على ان تكون المكونات الداخلٌة المواطع – السوٌتش فٌوز من االنواع المعتمدة من
الشركة المابضة لكهرباء مصر.

2017-08-20

2020-08-19

196

197

72

لوحة الجهد المنخفض

شركة للصناعات  GSIلوحة الجهد المنخفض سعة  2500امبٌر طراز  MLV-TR1-5Mعلى ان تكون جمٌع
الكهربائٌة
مكونات اللوحة من االنواع المعتمدة بالشركة المابضة للكهرباء

2017-08-20

2020-08-19

198
199
200

73

لوحة جهد منخفض

الشركة الهندسٌة لصناعة  إعتماد لوحة جهد منخفض سعة  3200امبٌر انتاج الشركة الهندسٌة لصناعة االنظمة
 GMSاالنظمة الكهربائٌة الكهربائٌة.

2017-08-12

2020-08-11

A

B

201

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

E

G
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202
3
203

75
1

نوع المنتــــــــــج
لوحة جهد منخفض

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

الشركة العربٌة للتحكم
 إعتماد لوحة جهد منخفض سعة  3200أمبٌر إنتاج الشركة العربٌة للتحكم والموى (ساى
والموى (ساى للصناعات
للصناعات الكهربائٌة).
)الكهربائٌة

 إعتماد مكثف جهد منخفض  35ن.فار(سعة  73،134*3مٌكرو فاراد) – جهد 252
شركة واركو للهندسة
وإعادة
منخفض
فصلجهد
جهازمكثف
التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال فولت & مكثف جهد منخفض لدرة  25ن.فار (سعة  1.137*3مٌكرو فاراد) -جهد 440
والتجارة
للتورٌدات
أفرٌمٌا
وشرق
األوتوماتٌكً
فولت إنتاج شركة  RTRاإلسبانٌة.

تاريـــخ االعتمـــاد
2017-08-20

2017-09-26
2016-10-27

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

2020-08-19

2019-09-26
2018-10-27

204
205

76

لوحة جهد منخفض

206
207

77

لواطع منمنمة وممولبة
وهوائٌة جهد منخفض

شركة النمكى
 إعتماد لوحة جهد منخفض سعة  3500أمبٌر تجمٌع شركة النمكى لالستشارات الهندسٌة
لالستشارات الهندسٌة
والتجارة.
والتجارة
شركة السوٌدي
للصناعات الهندسٌة

 إعتماد لواطع منمنمة وممولبة وهوائٌة جهد منخفض تورٌد شركة السوٌدي للصناعات
الهندسٌة ولد اعدت تمرٌرها فً هذا الخصوص والذي انتهى الى لبول الماطع الهوائً سعة
 3200أمبٌر طراز SA32KT32K3F3200Aانتاج خطوط السوٌدي برٌكر بالصٌن.

2017-09-26

2017-09-26

2020-09-25

2019-09-26

208

 تجدٌد اعتماد لوحة ربط حلمً جهد 12ن.ف وجهد طراز ECOSMARTانتاج شركة
الكترو جورج.

209

78

لوحة الربط الحلمً

شركة الكتر وجورج

210

 لوحة الربط الحلمً فصل على الحمل جهد 24ن.ف طراز ECOSMARTوالسكٌنة طراز
TOZZIسعة  630أمبٌر تتحمل لصر 20ن.أ 1 /ث.

211

212

213

 لوحة الربط الحلمً فصل على الحمل جهد  12ن.ف طراز  ECOSMARTوالسكٌنة
طراز  TOZZIسعة  630أمبٌر تتحمل تٌار لصر 25ن.أ1/ث.

2017-09-26

2018-03-25

79

لوحة الجهد المنخفض

شركة العاشر من
رمضان للصناعات
الكهربائٌة

 لوحة الجهد المنخفض سعة  400أمبٌر (صندوق توزٌع سٌمنس 7خط – 21لاعدة)
إنتاج شركة العاشر على ان تكون المكونات الداخلٌة للوحة من األنواع المعتمدة من الشركة
المابضة لكهرباء مصر.
 لوحة الجهد المنخفض سعة  250أمبٌر طراز (كوفرٌه  )250/160A-4460إنتاج
شركة العاشر من رمضان للصناعات الكهربائٌة.

2017-09-27

2020-09-26

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017
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216
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80

1

81

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

شركة السد العالً
 إعتماد األعمدة الهٌكلٌة رسم ( )12/15&11/12&10/12&9/12انتاج شركة السد
للمشروعات الكهربائٌة
األعمدة الهٌكلٌة
العالً للمشروعات الكهربائٌة والصناعٌة (هاٌدٌلكو).
)هاٌدٌلكو(والصناعٌة
جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات
األوتوماتٌكً
كابل جهد

الشركة المصرٌة
 إعتماد كابل جهد 18/30ن.ف لطاع 400*3مم 2إنتاج شركة المصرٌة الصٌنٌة
الصٌنٌة لشبكات الجهد
لشبكات الجهد الفائك.
الفمد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

2017-10-08

2020-10-07

2016-10-27

2018-10-27

2017-10-08

2020-10-07

217
218

82

األعمدة الهٌكلٌة

219

220

83

لوحات جهد منخفض

الشركة العامة
 إعتماد األعمدة الهٌكلٌة – أعمدة جهد منخفض انتاج الشركة العامة للمشروعات
للمشروعات الكهربائٌة
الكهربائٌة (إٌلٌجكت).
)إٌلٌجكت(
الشركة المصرٌة
)اٌجسكو(األردنٌة

 إعتماد لوحات جهد منخفض سعة 2500أمبٌر إنتاج الشركة المصرٌة األردنٌة (اٌجسكو)

2017-10-08

2017-10-08

2020-10-07

2020-10-07

221
222

84

شركة سمارت للصناعات  إعتماد لوحات جهد منخفض إنتاج شركة سمارت للصناعات.

2017-10-12

األعمدة الهٌكلٌة

شركة مصر للمشروعات
المٌكانٌكٌة والكهربائٌة  إعتماد األعمدة الهٌكلٌة أنتاج شركة مصر للمشروعات المٌكانٌكٌة والكهربائٌة (كهرومٌكا)
)كهرومٌكا(

2017-10-12

موصل ألومنٌوم

شركة الجٌزة لصناعة  إعتماد موصل ألومنٌوم لطاع  35*1مم 2عزل  XLPEجهد 6،0/1ن.ف إنتاج شركة
الكابالت
الجٌزة لصناعة الكابالت.

لوحات جهد منخفض

2020-10-11

223
224

85

225
226

86

2017-10-17

2020-10-11

2020-10-16

227
228
229

87

لوحة جهد منخفض

شركة شنت -أجٌمان

 إعتماد لوحة جهد منخفض طراز NGC8مزودة بمهمات من شركة شنت الصٌنٌة.

2017-10-17

2020-10-16

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017
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D

E
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نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 لوحة جهد منخفض طراز MDBبماطع رئٌسً  3200أمبٌر (على أن تكون الفرعٌات
بمكونات معتمدة من الشركة المابضة لكهرباء مصر).
230
3

88
1

جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال  لوحة جهد منخفض طراز سٌمنس سعة 400أمبٌر (على أن تكون الماعدة والفٌوز من
شركة التوكل الكهربائٌة
لوحة جهد منخفض
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات األنواع المعتمدة من الشركة المابضة لكهرباء مصر).
األوتوماتٌكً

2017-10-28
2016-10-27

2020-10-27
2018-10-27

231

 لوحة جهد منخفض سعة  250أمبٌر – طراز كوفرٌه ( 4460على أن تكون الماعدة
والفٌوز من األنواع المعتمدة من الشركة المابضة لكهرباء مصر).
232

233

89

األعمدة الجهد المتوسط

شركة الحدٌد والصلب
المصرٌة

 إعتماد األعمدة الجهد المتوسط انتاج شركة الحدٌد والصلب المصرٌة .

2017-10-29

2020-10-28

234

 إعتماد عدادات مسبمة الدفع (توصٌل مباشر وغٌر مباشر).

235

236

90

عدادات مسبمة الدفع ,عدادات
احادى الٌكترونى ,عداد
ثالثى الكترونى

237

240

شركة جلوبال ترونكس

 عداد ثالثً إلٌكترونً مسبك الدفع ( )5/100أمبٌر ،جهد  380فولت (توصٌل مباشر)
طراز(.)GT3-DA51-CO&GT3-DA5RI-GCO

2017-11-07

2020-11-06

 عداد ثالثً إلٌكترونً مسبك الدفع ( )5أمبٌر ،جهد  380فولت (توصٌل مع محوالت
تٌار) طراز (.)GT3-CA5RI-CO

238

239

 عداد أحادي إلٌكترونً مسبك الدفع ( )10/80أمبٌر ،جهد  220فولت طراز (-GTI
.)DA5-CO&GTI-DA5-GCO

91

عداد أحادي إلكترونً

الشركة المصرٌة
 إعتماد عداد أحادي إلكترونً مسبك الدفع طراز  CL710C1إنتاج الشركة المصرٌة
لصناعة العدادات الذكٌة لصناعة العدادات الذكٌة.

2017-11-04

2020-11-03

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017
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نوع المنتــــــــــج
لوحة جهد منخفض

242
3
243

93
1

245

94

244

D

E

G

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

الشركة الهندسٌة
 إعتماد لوحة جهد منخفض سعات (1500أمبٌر 250،أمبٌر طراز ( 250، )1أمبٌر
الكهربائٌة والتورٌدات
طراز ( )2إنتاج شركة اجسو.
"العامة "اجسو

شركة إنٌرجً لكابالت  إعتماد كابل لطاع 1x800مم 2جهد 18/30ن.ف .نحاس مسلح عزل  XLPEإنتاج
كابل نحاس مسلح عزل
إلكترٌن
جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا
السوٌدي
الطالة -
شمال شركة إنٌرجً لكابالت الطالة – السوٌدي.
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات
األوتوماتٌكً
محوالت الجافة

 ABBشركة

 إعتماد محوالت الجافة حتى لدرة  2500ن.ف.أ جهد 22/0،4ن.ف

تاريـــخ االعتمـــاد
2017-11-09

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

2020-11-08

2017-11-09
2016-10-27

2020-11-08
2018-10-27

2017-11-23

2018-05-22

246
247

95

عازالت البولٌمر

الشركة المصرٌة
لصناعة العازالت
الكهربائٌة

موصل ألومنٌوم هوائً

شركة أنٌر جٌا لكابالت
الطالة -السوٌدي

248
249

96
250

251

97

كابل نحاس معزول مجدول
مسلح

 إعتماد عازالت البولٌمر جهد  500ن.ف .كعازالت شد.

 إعتماد موصل ألومنٌوم هوائً لطاع 1X50مم 2عزل  XLPEجهد  0,6/1ن.ف

 كابل نحاس معزول مجدول مسلح جهد0,6/1ن.ف .لطاع 4x240ممPVC 2عزل
شركة بحرة المتطورة .XLPE
لصناعة الكابالت
المحدودة
(PVC.0.6/1K.V2015/XLPE /STACUMM2/400 X.)4

2017-11-21

2017-11-21

2017-11-21

2020-11-20

2020-11-20

2019-11-21

252

253

98

لوحات الجهد المنخفض

شركة توب إلكترٌن
((2M

 إعتماد لوحات الجهد المنخفض حتى سعة  2500أمبٌر شركة توب إلكترٌن ()2m

2017-11-21

2020-11-20

254
255
256

99

عداد أحادي مسبك الدفع

شركة اسكرا امكو لمٌاس
الطالة

 عداد أحادي 10/80أمبٌر 220فولت مسبك الدفع – طراز .514ME

2017-11-21

2020-11-20

A

B

م

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 إعتماد السكاكٌن الهوائٌة جهد 22 ،11ن.ف ،لاعدة مصهرات خارجٌة جهد ،11
22ن.ف إنتاج شركة .EEI

257
3

100
258

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

E

G

1

الشركة المصرٌة
للصناعات الكهربائٌة  سكٌنة هوائٌة خارجٌة ثالثٌة األوجه سعة  630أمبٌر ،جهد12ن.ف-طراز (.)E630
السكاكٌن الهوائٌة
إلكترٌن شمال
جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا ()EEI
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات
األوتوماتٌكً
 سكٌنة هوائٌة خارجٌة ثالثٌة األوجه سعة  200أمبٌر جهد 12ن.ف مزودة بماعدة
تشعٌرات ( )D.O.Fطراز .)E200 D.O.F

2017-12-03
2016-10-27

2020-12-02
2018-10-27

259

 إعتماد كشن محول  1000ن.ف.أ جهد 22ن.ف.
260

261

101

كشن محول  ,لوحة جهد
منخفض  ,لوحة ربط حلمى

الشركة المصرٌة
األلمانٌة للمنتجات
الكهربائٌة (أجٌمان)

262

 لوحة ربط حلمً ( )1+2جهد  12ن.ف بسكاكٌن فصل على الحمل هوائً جهد
12ن.ف سعة  630أمبٌر  31,5أمبٌر  /واحد ثانٌة من النوع  ABBNAL12وسكٌنة
المحول فصل على حمل بالفٌوز سعة  400أمبٌر  31,5ن أمبٌر  /واحد ثانٌة من النوع
.ABBNALF12
 إعتماد لوحة ربط حلمً ( )1+2جهد 12ن.ف طراز (.AEG )2+1

263

102
264

 لوحة جهد منخفض ( على أن تكون جمٌع مشتمالتها الداخلٌة من األنواع المعتمدة) من
الشركة المابضة لكهرباء مصر.

لوحة رٌط حلمى  ,سكٌنة
فصل على حمل  ,سكٌنة
محول فصل على حمل

الشركة المصرٌة
األلمانٌة للمنتجات
الكهربائٌة (أجٌمان)

 عدد  2سكٌنة فصل على الحمل هوائً جهد 12ن.ف سعة  630أمبٌر 31,5ن أمبٌر/
واحد ثانٌة من النوع  ABBNALF12مزودة بسكٌنة أرضى تجمٌع  ABBمصر.
 وسكٌنة المحول فصل على حمل بالفٌوز سعة  400أمبٌر  31,5ن أمبٌر  /واحد ثانٌة
من النوع  ABBNALF12تجمٌع  ABBمصر.

265

2017-12-03

2020-12-02

2017-12-03

2020-12-02

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

E

G

م

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

 اعتماد لوحة ربط حلمً ( )1+2جهد 12ن.ف هوائً طراز ( )AP8-12انتاج شركتكم
والمركب بها سكاكٌن من شركة  ELTOMالبولندٌة.
266
3

103
1
267

الشركة المصرٌة
لوحة رٌط حلمى  ,سكٌنة
 عدد  2سكٌنة فصل على الحمل هوائً جهد  12ن.ف سعة  630أمبٌر  25ن .أمبٌر /
للمنتجات
وإعادة سكٌنة
على حمل ,
شمال
األلمانٌةإلكترٌن
التوصٌل تافرٌدا
فصلفصل
جهاز
واحد ثانٌة طراز ( )Z/12RW/185/6من شركة ELTOMالبولندٌة.
أفرٌمٌا(أجٌمان)
الكهربائٌة
األوتوماتٌكً حمل
محول فصل على
للتورٌدات
وشرق

2017-12-03
2016-10-27

2018-06-01
2018-10-27

 سكٌنة المحول فصل على حمل بالفٌوز سعة  400أمبٌر  25ن .أمبٌر  /واحد ثانٌة
طراز  )Z/185 RW/12/6من شركة  ELTOMالبولندٌة.
268

269

104

لوحة الجهد المنخفض

الشركة الهندسٌة لألعمال  إعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة  2250أمبٌر على ان تكون المكونات الداخلٌة للوحة
الكهرو مٌكانٌكٌة
(المواطع – السوٌتش فٌوز) من الطرازات المعتمدة من الشركة المابضة.

2017-12-06

2020-12-05

270

271

105

لوحة الربط الحلمً

شركة تٌبكو

 إعتماد لوحة الربط الحلمً ( )1+2جهد  24ن.ف – طراز  HMH24إنتاج شركة تبٌكو
والمزودة بسكاكٌن فصل على الحمل بغاز  SFHطراز ( )LBS-24بترخٌص من شركة
 ULUSOY ELECTRICالتركٌة الصنع – سعة  630أمبٌر – 25ن أمبٌر 1 /ث.

2017-12-10

2020-12-09

272

273

 إعتماد المحوالت الزٌتٌة بمدرات حتى 20م.ف.أ للجهود المتوسطة المختلفة إنتاج شٌندر
إلكترٌن.
106

المحوالت الزٌتٌة

شركة شنٌدر إلكترٌن

2017-12-10

2019-12-10

 اعتماد المحوالت الجافة بمدرات حتى  5م.ف.أ للجهود المتوسطة المختلفة إنتاج شركة
شنٌدر إلكترٌن.
274

275

276

107

لوحة جهد منخفض

شركة أسٌتو

 إعتماد لوحة جهد منخفض بٌلر  400أمبٌر  ،كوفرٌه  250أمبٌر إنتاج شركة أسٌتو.

2017-12-06

2020-12-05

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2
277

D

E

G

م
108

نوع المنتــــــــــج
مصهرات جهد متوسط

أســـــم الشــــــركة
شركة بدر للتجارة
والتورٌدات

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد
 إعتماد مصهرات جهد متوسط  12ن.ف .سعات (6,3
 )10،16،20،25،30،40،63،100،أمبٌر – طراز ( )XRNT-12إنتاج شركة بدر.

تاريـــخ االعتمـــاد
2017-12-10

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

2020-12-09

278
3
279
109
1

جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال  إعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة  2000أمبٌر على ان تكون المكونات الداخلٌة للوحة
شركة سٌجا أم
لوحة الجهد المنخفض
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات (المواطع – السوٌتش فٌوز) من الطرازات المعتمدة من الشركة المابضة .
األوتوماتٌكً

2017-12-12
2016-10-27

2020-12-11
2018-10-27

280
281

110
282

زٌوت محوالت

الشركة المصرٌة
السوٌدٌة للتجارة
والهندسة والمماوالت

 إعتماد زٌوت محوالت أنواع " "VTO60NU.VTO60NISصناعة شركة VEGA
باإلمارات العربٌة الممدمة من شركة .“"ESTEC

2017-12-12

2019-12-12

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

E

G

م

3

1

نوع المنتــــــــــج

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

أســـــم الشــــــركة

 إعتماد كشن الكهربائً لدرة  1000ن.ف.أ جهد 12ن.ف (بدون محول) طراز
( )SKCPSإنتاج شركة السوٌدي للصناعات الكهربائٌة (ساى) بلوحة ربط حلمً ()1+2
هوائً جهد 12ن.ف سعة  630أمبٌر – تشمل سكاكٌن فصل على الحمل (كابل) طراز
 ،NALE-12-ABBوطراز  ،NALF-12-ABBهوائً سعة  630أمبٌر بتٌار لصر 31,5
جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال ن.أ1/.ثانٌة على ان تكون المسافة بٌن لطبً السكٌنة 17سم – كما ٌشمل الكشن لوحة جهد
األوتوماتٌكً
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات منخفض بمكونات داخلٌة من الطرازات المعتمدة لدى الشركة المابضة.

تاريـــخ االعتمـــاد

2016-10-27

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

2018-10-27

283

 إعتماد لوحة الربط الحلمً جهد 24ن.ف .سعة 630أمبٌر طراز ()SYSTEM6-24
إنتاج شركة السوٌدي للصناعات الهندسٌة (ساى) بترخٌص من شركة  SARELاإلٌطالٌة.
284

 عدد 2سكٌنة ( )SF6جهد  24ن.ف630- .أمبٌر تتحمل تٌار لصر 20ن.أ1/.ثانٌة
طراز .))IM6F

285

111

كشن كهربائى  ,لوحة ربط
حلمى ,سكٌنة ,sf6

شركة السوٌدى
للصناعات الهندسٌة

 عدد  1سكٌنة فصل على الحمل  ))SF6جهد 24ن.ف سعة  630أمبٌر تتحمل تٌار لصر
20ن.أ /ثانٌة طراز .))IM6F

286

287

 إعتماد لوحة الربط الحلمً من النوع الهوائً ( )1+2جهد 12ن.ف إنتاج شركة
السوٌدي للصناعات الهندسٌة.


عدد  2سكٌنة طراز  – ))NALE12-630تتحمل تٌار لصر 31,5ن.أ1/.ثانٌة.

288



عدد 1سكٌنة بفٌوز -NALF12-400Aتتحمل تٌار لصر 5 ،31ن.أ1/ثانٌة.

289

 إعتماد كشن كهربائً لدرة  1000ن.ف.أ جهد  24ن.ف (بدون محول) طراز
 ))SKCPSانتاج شركة السوٌدي (ساى) بلوحة ربط حلمً ( )1+2جهد 24ن.ف AIS
بسكاكٌن  SF6سعة 630أمبٌر – بتٌار لصر 20ن.أ / .ثانٌة طراز  IM6F.IMS6وٌشمل
لوحة جهد منخفض بمكونات داخلٌة من الطرازات المعتمدة لدة الشركة المابضة.
290

2017-12-12

2018-06-10

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

E

G

م

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

291
3

112
1

مصنع صمر للصناعات
 إعتماد لوحة ربط حلمً جهد  24ن.ف .عزل  SF6سعة  630أمبٌر طراز ))AEGIS
المتطورة (الهٌئة العربٌة
لوحة ربط حلمً
جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال انتاج شركة لوسً بتاٌالند وبعمد شركة مع مصنع صمر.
للتصنٌع)
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات
األوتوماتٌكً

2017-12-12

2019-12-12

2016-10-27

2018-10-27

292

 إعتماد موصل الومنٌوم لطاع)1x70مم )2عزل  – XLPEجهد 6،0/1ن.ف 2014
( .)0.6/1K.V2014-MM2AL/XLPE 70X1إنتاج شركة الجٌزة لصناعة الكابالت.
293

113

موصل الومنٌوم ,كابل
الومنٌوم

شركة الجٌزة لصناعة
الكابالت

2017-12-24

2020-12-23

 كابل الومنٌوم لطاع (3X400مم )2عزل  – XLPEغالف معدنى ( -)PVCST2جهد
 )KV/AL/XLPE/STA/PVC-3X400MM2 30/18( 18/30ن.ف إنتاج شركة الجٌزة
لصناعة الكابالت .

294

قبول إعتماد االتي:

295
296
297

114

موصل الومنتٌوم بملب صلب
,موصل نحاس عارى
,موصل الومنٌوم مموى صلب

 موصل ألومنيوم بقمب صمب قطاع()150/25مم.2
مجمع مٌنا للكابالت

 موصل نحاس عاري قطاع50مم.2

298

 موصل ألومنيوم مقوى صمب قطاع()35/6مم2

299

300
115
301
302

 موصل ألومنيوم بقمب صمب قطاع()70/12مم.2

2017-12-21

2020-12-20

كابل نحاس معزول

الشركة المصرٌة
للصناعات الكهربائٌة
(دٌما للكابالت)

 كابل نحاس معزول جهد  450/750فولت قطاع  16مم 2عزل PVC
 كابل نحاس معزول جهد  750/ 450فولت قطاع  35مم 2عزل pvc

2017-12-03

2020-12-02

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

م

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد

303

 قاطع تيار مقموب إلكترونى قابل لمضبط سعة  100أمبير طراز .100SE

3
304

 قاطع تيار مقموب إلكترونى قابل لمضبط سعة  250أمبير طراز .250SE

305

E

G

116

1

306

لواطع تٌار مملوب إلكترونى شركة السوٌدى للحلول
جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن
شمال  قاطع تيار مقموب إلكترونى قابل لمضبط سعة  400أمبير طراز .400SE
الكهربائٌة (ساى)
لابل للضبط
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات
األوتوماتٌكً
 قاطع تيار مقموب إلكترونى قابل لمضبط سعة  630أمبير طراز .630SE

تاريـــخ االعتمـــاد

2018-01-04
2016-10-27

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

2020-01-04
2018-10-27

 قاطع تيار مقموب إلكترونى قابل لمضبط سعة  800أمبير طراز .800SE

307

 لوحة الجهد المنخفض ( بيمر) -طراز ( )MBD 400Aسعة  400أمبير – عمى أن
308

117

لوحة الجهد المنخفض

الشركة الهندسٌة لالعمال
الكهرومٌكانٌكٌة

309

تكون المكونات الداخمية لموحة من الطراز المعتمد من الشركة القابضة .
 لوحة الجهد المنخفض ( كوفرية ) -طراز ( )MBD 250Aسعة  400أمبير – عمى أن

2018-01-04

2021-01-03

تكون المكونات الداخمية لموحة من الطراز المعتمد من الشركة القابضة .

310
118 311

أبراج الجهد العالى والفائك

الشركة الوطنٌة
للصناعات الحدٌدٌة
()NSF

لوحة الربط الحلمى فصل
على حمل

شركة الكترو جورج

312

 إعتماد أبراج الجهد العالى والفائق عمى ان يتم الجمفنة بالشركة الهندسية لجمفنة المعادن.

2018-01-04

2021-01-03

 لوحة الربط الحمقى فصل عمى حمل جهد  12ك.ف طراز  ECOSMARTوالسكينة
وطراز  TOZZIسعة  630أمبير تتحمل تيار قصر  25ك.أ 1/ث– مزودة بسكاكين فصل

313
119

عمى الحمل (كابل +محول )من النوع  SF6سعة  630أمبير 25-ك.ف1/.ث.
 لوحة الربط الحمقى فصل عمى حمل جهد  24ك.ف طراز  ECOSMARTوالسكينة
وطراز  TOZZIسعة  630أمبير تتحمل تيار قصر  20ك.أ 1/ث– مزودة بسكاكين فصل

314

عمى الحمل (كابل +محول )من النوع  SF6سعة  630أمبير 20-ك.ف1/.ث.

2018-01-04

2021-01-03

A

B

C

إعتمادات ديسمبر ()2017

1

2

D

م

نوع المنتــــــــــج

أســـــم الشــــــركة

315
3
316

E

G

120

1

317
121

لوحة الجهد المنخفض

شركة تٌبكو

جهاز فصل وإعادة التوصٌل تافرٌدا إلكترٌن شمال
وشرق أفرٌمٌا للتورٌدات
األوتوماتٌكً

أكشان المحوالت حتى لدرة
1000ن.ف.أ

شركة تٌبكو

أســــــــم المنتــــــــج المعتمــــــــــد
 إعتماد لوحة الجهد المنخفض سعة  1600أمبير إنتاج شركة تيبكو عمى أن تكون
مكونات الموحة (قواطع-سويتش فيوز)

تاريـــخ االعتمـــاد

تــاريـخ انــتهاء االعتمــاد

2018-01-10

2021-01-09

2016-10-27

2018-10-27

 إعتماد قبول أكشاك المحوالت حتى قدرة 1000ك.ف.أ تتكون من لوحة جهد منخفض –
ولوحة الربط الحمقى جهد  24 ، 12ك.ف.من النوع ()GISماركة ()ORMAZABALطراز
()GAاو من النوع ( )AISطراز  HMH-24والمزودة بسكاكين فصل عمى الحمل  SF6سعة

2018-01-10

2021-01-09

 630أمبير بتيار قصر  25ك.أ .لمدة ثانية واحدة
318

122

الموصل االلومنٌوم مموى
بالصلب

شركة إنٌرجٌا لكابالت
الطالة -السوٌدى

319

 إعتماد قبول الموصل االلومنيوم مقوى بالصمب قطاع ( )150/25ممALUMINUM( 2
)CONDUCTOR TYPE "ASCR" 150/25 MM2

2018-01-10

2021-01-09

320

 لوحة ربط الحمقى من النوع ( )GISجهد  12ك.ف.طراز RM6سعة  630أمبير –
مزودة بقواطع  ) C B(FIXEDأو مصهرات وسكاكين ( ) L B Sسعة  630أمبير  25-ك.
أ  .لمدة  1ثانية

321
123

لوحة ربط الحلمى

شركة شنٌدر إلٌكترٌن

 لوحة ربط الحمقى من النوع ( )GISجهد  24ك.ف .طراز RM6سعة  630أمبير –
مزودة بقواطع(  FIXED ( C Bأو مصهرات وسكاكين ( ) L B Sسعة  630أمبير  20-ك.
أ  .لمدة  1ثانية

322

2018-01-11

2020-01-11

