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یفرد  نام محصول و شرح  محصول 

1 DRY GAS FILTER 
 SCMH 200,000فیلترهاي گاز خشک مورد استفاده در تاسیسات و ایستگاه هاي گاز تا حداکثر ظرفیت  

 تعمیراسکرابر , ایستگاه تقویت فشار  2
 مبدل حرارتی تاسیات نفت و گاز  3
 600,  300,  150مخزن تحت فشار استوانه اي کالس   4

5 

 PRESSURE VESSEL   مخازن تحت فشار 
pressure vessel, Column, tower, stripper, reboiler, reactor, separator, knock out drum , 

sump drum scrubber, Filter Separator, Gas Scrubber, Stone Trap, Grit Trap, Two phase 
Separator , three Phase Separator, 

6 SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGE 
 مبدل حرارتی تاسیسات نفت و گاز و پترو شیمی

 مخازن وسازه فلزي  7

8 
SAFETY RELIEF VALVE PILOT OPERATED & SPRING LOADED  

 اینچ  6اینچ تا سایز  1/4شیر اطمینان از نوع فنري و پایلوتی از سایز 
 ل هاي گاز و مایع و بخارسافت سیت و هارد سیت با تمام ویژگیها مناسب براي سیا

9 INJECTION ODORIZER PACKAGE  
 SCMH 300,000 پکیج تزریق ادورانت ( بودار کننده تزریقی گاز ) تا ظرفیت 

10
فیت تامترمکعب برساعت , ظر 50000مترمکعب برساعت , ظرفیت تا  30000هیتر غیر مستقیم گازي ظرفیت تا 

 مترمکعب برساعت 100000
رسیور النچر و رسیور , تا دوازده اینچ , تا شانزده اینچ , تا بیست و چهار اینچ النچر و  11
 دستگاه بودارکننده گاز , ساخت از نوع باي پس , ساخت از نوع تزریقی 12

13 GAS PRESSURE REDUCING STATION 
 SCMH500,000تا ظرفیت  CGS , TBS , CGS.TBSایستگاه هاي تقلیل فشار گاز ، مسطح و کابینتی  

14 Pressure Regulator   600اینچ کالس  3رگوالتور فشار صنعتی تا سایز 
 600اینچ کالس  16فیلتر سپراتور , باورودي و خروجی تا  15
 600اینچ کالس  12فیلتر گاز خشک , باورودي و خروجی تا  16

17 GAS PRESSURE METERING AND REDUCING STATION 
 SCMH 500,000تا ظرفیت  CGS,TBS,CGS.TBSگیري و تقلیل فشار گاز ، مسطح و کابینتی  ایستگاه هاي اندازه 

18 GAS PRESSURE METERING STATION 
 SCMH 300,000ایستگاه هاي اندازه گیري گاز ، مسطح و کابینتی تا ظرفیت  

19  Pilot Operator Valve شیراطمینان پایلوت دار شیراطمینان نوع فنري 

, کلوژر  600اینچ کالس  8, تا  600اینچ کالس  8تا  2والتور گاز صنعتی محوري (اکسیال) , اسلیو اکسیال ولو , رگ 20
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 300اینچ کالس  8تا 2,   600اینچ کالس  8تا  2 اکسیال ولو 

21 
SAFETY SHUT OFF VALVE  

/  600 – 300 - 150ینچ در کالس: ا 3سایز  / 600 - 300 - 150اینچ در کالس:  2سایز شیر قطع کننده سریع 
 600 - 300 - 150اینچ در کالس:  6سایز /  600 – 300 - 150اینچ در کالس:  4سایز 

22 

CHEMICAL INJECTION PACKAGE , OF OIL AND GAS AND PETROCHEMICAL INDUSTRIES, 
ق مواد ي تزریمواد شیمیایی برادستگاه تزریق مواد شیمیایی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، مدل بسته تزریق  

ستگاه ه و دمختلف بسته به نیاز پروسسی سایت، به تاسیسات و خطوط نفت و گاز خام، داراي تعدادي مخزن ذخیر
چه ورت یکپارل، بصپمپ تزریق (شامل یک پمپ یدکی) به همراه پایپینگ، تجهیزات ابزاردقیق مورد نیاز و تابلو کنتر

 سوار بر شاسی 

23 QUICK OPENING DOOR 
 600اینچ کالس  56درب سریع باز شو تا سایز  

24 

PIG SIGNALER پیگ سیگنالر 
 پیگ هسیگنال دهند -نشانگر پیگ -( نشانگر عبور توپک ) براي خطوط انتقال نفت و گاز و پتروشیمی نشانگر توپک 

از نوع  پیگ سیگنالر -کانیکی یگ سیگنالر از نوع مپ -یگ سیگنالر از نوع جوشیپ-پیگ سیگنالر از نوع فلنجی 
 الکتریکی 

25 
PIG LAUNCHER & PIG RECEIVER , PIG HANDLING TROLLEY & JIB CRANE  

از و و گ فتفرستنده توپک و گیرنده توپک هاي معمولی و هوشمند بهمراه ترولی و جرثقیل جهت خطوط انتقال ن
   56”×64“پتروشیمی، تا سایز 

26 SAFETY SHUT OFF VALVE 
 600اینچ کالس 8شیر اطمینان قطع اضطراري جریان  مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، تا سایز   

27 lAMB-AIR MOVER  
 اینچ 10دستگاه مکنده بدون نیاز به تجهیزات متحرك تاسایز 

28 WELLHEAD CONTROL PANEL  
 یر چاهالکتریکال/ پنوماتیکی تابلو کنترل س /طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازي تابلو هاي هیدرولیکی

29 FILTER SEPARATOR PACKAGE 1000.000 SCMH 
 SCMH 1000,000اینچ تا ظرفیت   24فیلتر سپراتور وکوالیسر  جهت جدا سازي آب و ذرات از گاز ، قطر ورودي  

30 MULTI-CYCLONE GAS SCRUBBER - 1000.000SCMH 
 از و پتروشیمی   مورد استفاده در تاسیسات نفت و گ 600اینچ کالس  24خروجی تا سایز فیلتر اسکرابر با ورودي و 

31 FORCE DRAUGHT WATER BATH HEATER  
   SCMH 500,000گرم کن گاز دمنده دار گاز ، تا حداکثر ظرفیت  

32 BYPASS ODORIZER دارکننده کنارگذر گاز تا ظرفیت بوSCMH 100,000 

33 NATURAL DRAUGHT INDIRECT WATER BATH HEATER   
  SCMH 500,000گرم کن گاز غیر مستقیم تا حداکثر ظرفیت 
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