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Wiedmuller Middle East FZE – Middle East representative office 
P.O.Box # 8591 Saif-Zone Sharjah, UAE 

Telephone: +971 6-5572723         Fax: +971 6-5572724 

UAE, Dec 28, 2017 

 

Subject: 

Letter of Distributorship 

 

This is to inform that Vista Tajhiz Kish Bonyan is a Wiedmuller authorized distributor in Iran for 

tools products. 

We hereby authorize and fully support Vista Tajhiz Kish Bonyan in pursuing of all projects in Iran 

in term of technical, engineering, commercial, sale, and after sales support. 

 Company Name:  Vista Tajhiz Kish Bonyan 
 Address:   No. 3, Ghafori, North Shiraz St.  
     Molasadra, Tehran 
 Website:   www.vistatkb.com 
 

Thank you for your attention and please do not hesitate to contact us for further information. 

 

Best Regard, 

 

 

 

Gurpreet Singh A. 

Business Development Manager 

Wiedmuller Middle East FZE 

http://www.vistatkb.com/
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Date of lssue: lune 2020

Valid up to: March 2021
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Reference to article No.7 of lranian Electrical lndustry
Syndicate (!ElS)'s official statute; herewith, membership of

Vista Tajhiz Kish Bonyan Co.

with registration No: 514329

and membership NO(18-251) is confirmed and the mentioned
company has all the related rights and benefits of membership
in lElS during the period of membership.
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Certificate of Membership
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Ali Bakhshi

Chairman
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مشارکت در وندور لیست ها

شرکت مپنا1.

شرکت آستان قدس2.

حرمطرح توسعه3.

قدس نیرو4.

مشانیر5.









نوع آاالنام آارفرما/ (پيمانکار)نام پروژه#

Weidmuller Relaysشرکت آب نيرو - ماشين سازی ويژهتصفيه خانه سردشت1

Weidmuller Relaysپتروشيمی مارونپروژه ترکيبی2

Weidmuller PSU پااليش نفت آبادانتابلوهای پااليشگاه - تقاضا 3741

Weidmuller Relays پااليش نفت آبادانتابلوهای پااليشگاه - تقاضا 4742

Weidmuller Relays پااليش نفت آبادانتابلوهای پااليشگاه - تقاضا 5743

Weidmuller Relays پااليش نفت آبادانتابلوهای پااليشگاه - تقاضا 6695

Weidmuller Relaysپتروشيمی مخازن سبز عسلويهمخازن متمرکز عسلويه فاز 72

Weidmuller PSUآبسان زاللپااليشگاه اصفهان8

9
پروژه احداث کارخانجات مس
Weidmuller Relaysرامپکو جديد سرچشمه و خاتون آباد

Weidmuller Relaysرامپکو پروژه اسيد سولفوريک مس سرچشمه10

11
احداث پست 63/20 کيلو ولت GIS بندر

Weidmuller Relaysمهام شرقشهيد رجايی

12
ترانک الين و واحد تفکيک گر منيفلد

Weidmuller PSUمهندسی و توسعه نفت/ دريا ساحلشمالی

Weidmuller Relaysمهندسي و ساخت برق و آنترل مپنا (مكو)پروژه کاشان بخار13

VTKB‐FM370/00 :کد مدرک



نوع آاالنام آارفرما/ (پيمانکار)نام پروژه#

Weidmuller Relaysمهندسي و ساخت برق و آنترل مپنا (مكو)پروژه سبالن بخار14

15
تعداد 4 واحد نيروگاهي فاز 14 پارس

جنوبی
Weidmuller Relaysمهندسي و ساخت برق و آنترل مپنا (مكو) 

16
طراحی و ساخت مخازن 50،000  تن

Weidmuller Relaysفوالد مبارکه اصفهانخط لوله و ايستگاه پمپاژ

17
طراحی و ساخت مخازن 15،000  تن

Weidmuller Relaysفوالد مبارکه اصفهانخط لوله و ايستگاه پمپاژ

Weidmuller Relaysکانی مسپروژه ذوب آهن خاتون آباد18

19
پروژه اصالح نوار نقاله مس

Weidmuller Relaysفوالد تکنيکسرچشمه

Weidmuller Relaysنوژان نيروپروژه پرديس صنعت20

Weidmuller Relaysنفت بهراننفت بهران21

Weidmuller Relaysبرق منطقه ای گيالنپست سليمان داراب22

Weidmuller Relaysماشين سازی ويژهپروژه تصفيه خانه آب سردشت23

Weidmuller Relaysتوسعه صنايع تاسيساتی ايران (تصتا )پروژه Data Center امام علی24

Weidmuller Relaysهتل لوتوسهتل لوتوس25

VTKB‐FM370/00 :کد مدرک



نفت فالت قاره

خارکسکویتوسعهطرح1.

الوانسکویتوسعهطرح2.

نفت و گاز پارس

پارس18و17فاز1.

1390سالجنوبی

مناطق نفت خیز جنوب

هفتگلزدایینمکواحد1.

اللیمجتمع2.

خامیمارون3.

پازنانایستگاه4.

کارونصنعتی5.

اهوازتوسعهوطرح6.

مهندسی و توسعه نفت

یادآوراننفتیمیدان1.

.تابناکگازیمیدان2.

ملی نفت مناطق مرکزی

دهلرانزدایینمک1.

قمسراجه2.

بیجارتنگ3.

پادهآذر4.

مپنا

نجفالصدر1.

سوریهجندر2.

خرمشهرنیروگاه3.

کهنوجنیروگاه4.

ملوچادرنیروگاه5.

فناوریوپروژه1.

شیرازتوسعهوطرح2.

پارستوسعهوطرح3.

SPECپتروشیمی کاویان

سایتآبگیرواحد1.

دمینواحد2.

فرئون3.

بیدرویه1.

اروندانموسسه2.

تنگنفتیهایفرآورده3.

نندهکخنکبرجپالیشگاه1.

بورسیگپاالیشگاه2.

بلندیکپاالیشگاه3.

خطوط لوله و مخابرات نفتنفت پارس

برخی از بزرگترین پروژه های تامین کاال
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