
رفیعی 
جاویدبخت



هاییتفعالهلیاگسترپایامیرسانداستحضاربهموفقیتآرزویوسالمعرضضمن
نیروگاهیعظیمهاینیازپروژهموردلوازمتجهیزوتامینهدفباراخودتجاری

باگاهفروشاین.استنمودهآغازداروییصنایعوشیمیاییوغذاییصنایهپتروشیمی،
ولیدتکارخانجاتوهاشرکتباگستردهروابطبرتکیهبامجربکادریازبرخورداری

همچنینومهندسیوفنیروزیاطالعاتازبرخوردایوخارجیوداخلیمعتبرکننده
رینتکوتاهدرتاداردآمادگیمختلفهایشرکتوهاپروژهبافعالیتسالهایتجربه
کاالهایجهانیهایبااستانداردمطابقکیفیتباالترینوقیمتترینمناسبباوزمان

.نمایدتامینراهاپروژهسفارشی

انواع لوله های استنلس استیل✓

اواع لوله های فوالدی کربن استیل ✓

کلیه شیرآالت آب، گاز، بخارو تاسیسات زیر بنایی✓

انواع شیرآالت برنجی، چدنی، فوالدی و استنلس استیل✓

و پلی اتیلن ،pvc،upvcانواع لوله و اتصاالت پلی کا، ✓

انواع اتصاالت در فشار های معمولی، نیمه قوی و فشار قوی✓

انواع اتصاالت جوشی، دنده ای، ساکت فوالدی و استنلس استیل✓

...انواع فلنچ های جوشی گلو دار، تخت، دنده ای، کور، رینگ، واشر و✓

هوالرزاق

:ین اقالم زیر اعالم می داردماین فروشگاه آمادگی خود را جهت تا



ELBOWزانویی  straight teeسه راهی crossچهار راهی capکپ

plugدرپوش  couplingبوشن unionمهره ماسوره  concentric reducerتبدیل

return180برگشتی  stub end/inکف رینگ nippleنیپل

FITTINGاتصاالت  

انواع اتصاالت در جنس های مختلف

چدنی❑
برنجی❑
کربن استیل ❑
استنلس استیل❑
انواع غیر فلزی❑
آلیاژیانواع فوالد های ❑

اتصاالت فوق در انواع

THREADED(THRD)دنده ای    ❑
               SOCKET  WELD (SW)ساکتی❑
                 BUTT  WELD (BW)جوشی❑

رده های گوناگون بر اساس استاندارد

❑ ASME    B16.9
❑ ASME B16.11
❑ ASME B16.20.1
❑ ASME B16.28

در کالس فشاری متنوع شامل

❑ 2000

❑ 3000

❑ 6000



جدول  لوله فوالدی



انیوم،تیتکرمنیکل،هایآلیاژشامل:آلیاژیاستیللوله
هااستنلسسایروسربمس،برنج،

Titanium,Chrome, Nickel, Brass,Cupper,
Zinc

Galvanizedگالوانیزهلوله

داکتیلچدنیاچدنی،آهنیلوله
Cast Iron Pipe

Ductile Iron Pipe
بوتیلن،پلی،PEاتیلنپلی،PPپروپلینپلیفلزی،غیرلوله
GRPوPVC،FRPکلرایدوینیلپلی

 PIPE & TUBEلوله و تیوب  

CARBONاستیلکربنلوله STEEL PIPE

ASME B36.101/8``سایزاز TO 80``

1/8```سایزازآتشخوارهایلولهانواع TO 80`

STAINLESSاستیلاستنلسلوله STEEL PIPE

ASME B36.191/8``سایزاز TO 30``

WELDED(SAW/EFW/ERW&FBW):انواع

SEAMLESS
,SCH140:هایضخامتبا SCH160, XXS, 5S, 10S

40S, 80S, SCH20, SCH30, STD, SCH40,
SCH60, XS, SCH80, SCH5, SCH10, SCH100,

SCH120
متری12ومتری6شاخهدر

:ASTMاستاندارداساسبر:متریال

A179, A200, A209, A213, A249, A269, A312,
A333, A335, A358, A409, A671, A572, A691,

A53, A106
مختلفهایگریددر
API:5L:استاندارداساسبر

Grade:A25, A, B, X24, X46, X52, X56, X60,
X65, X70, X80

DIN:استاندارداساسبرو

تیوب
(درتیوبانواع WTمتریالو(ضخامتخارجی،قطر

فشارهایودمادرمتداولهایاستاندارداساسبرمختلف
High)باال Pressure Tube)



انواع مختلف شیرآالت صنعتی در جنس های زیر 

stainless steelاستنسل استیل  carbon steelکربن استیل 

brassچدنی وبرنجی ally steelفوالدهای آلیاژی 

pp-h, pp-n, pvdf, pvc, cpvc, upvcانواع غیر فلزی    

ASME/API/NACA/DINبر اساس استاندارد های متلایر 

انواع اتصاالت دوسر

Socketweeldساکت   Screwed NPTدنده 

Butt weldجوشی   Flanged RTJفلنجی 

#, 800#, 600#, 600#, 400#, 300#, 150: کالس

900 ,#1500 ,#2500 ,#4500#.

صنعتیانواع شیرآالت

 `` BALL VALVE)   )``1/2 TO 36شیر توپی   

TO 56``                   (GATE VALVE 1/4``)شیرکشویی 

TO 56``               (GLOBE VALVE) 1/4``شیر بشقابی 

TO 56``  (CHECK 1/4``( خودکار)شیر یکطرفه  VALVE) 

``1 TO 72`` (BUTTERFLY VALVE)شیر پروانه ای 

شیر سفتی ولو

(PLUG VALVE)شیر چاقو ای 

(TAPER PLUG VALVE)شیر مخروطی 

(CYLINDERICAL PLUG VALVE)شیر استوانه ای 

VALVEشیرآالت 



دیگر انواع شیرآالت شامل

 SAFETYشیراطمینان

VALVE 

 NEEDLE VALVEشیرسوزنی 

PRESSURE RELIEFشیرفشارکن PINCH VALVEشیرپینچ 

 DIAPHRAGMشیردیافراگمی     AIR VALVEشیرهوا

VALVE 

DOUBLE BLOCK AND BLEED BALL VALVE

PISTON VALVE / STOP VALVE / ANGLE VALVE

                      ``Size:``1/2 TO 24شیر و منیفولد  برای ابزار دقیق

VALVE AND MANIFOLD FOR INSTRUMENTATION

VALVEشیرآالت 



  FLANGEفلنچ 

Welding Neek (WN) فلنج گلودار جوشی

Socket Welding(SW) فلنج ساکتی

Slip-on فلنج اسلیپن 

Blind فلنج کور

Lab Joint دارفلنج لبه

Spectacle فلنج عینکی

Orifice فلنج اوریفیس

Threaded فلنج دنده ای

Reducer&Expander فلنج تبدیلی

Flat Face فلنج تخت 

چدنی✓
برنجی✓
کربن استیل ✓
استیلاستنلس ✓
انواع غیر فلزی✓
آلیاژیانواع فوالد های ✓

جنس فلنج ها

بر اساس استاندارد

✓ ASME   B16.47
✓ ASME  B16.5

در کالس

#150,#300,#400,#600
,#900,#1500, #2500

در رده های

SCH10 SCH100    
SCH20  SCH140
SCH30  SCH160
SCH40  STDSCH120
SCH60 XS
SCH80  XXS

DINبر اساس استاندارد 

ASTMدرمتریال استاندارد 

سایز ها 

``1/2  TO  72``



ابزار دقیق
INSTRUMENTATION TOLLS

:برقی، المنتی، پنوماتیک از نوع
ولو،مچولو،نیدلولو،سفتیولو،بالولو،گلوبولو،گیت

...وفلنجدارجوشی،دنده،ساکت،نوعازولوباترفالی
در کالس های

#150, #300, #600, #800, #900, #1500, #2500
درآلیاژ های

ASTM:A216, A350, A351, A182, A105, A217

انواع شیرآالت

  PRESSURE SWITCHانواع فشار سنج ها 

:یگربارومتر، پیرومتر، دیافراگمی، فانوسی ومدل های د

ABSOLUTE Pressure

Gauge Pressure

Differential pressure

Premium Performance

Multi range / Multi varriable

Low Power Voltage Output

FLOW SWITCHانواع وسایل اندازه گیری دبی و سرعت 

Magnetic Flow Transmitters

Magnetic Flow Tubes

Mass Flow Meters

Vortex

Differential Pressure Flow Measurement 

System

سانواع مختلف اوریفی

(Venturi)و ونتوری (Orifice)اوریفیس 

LEVEL SWTTCHانواع  عمق سنج ها 

انواعوBuoyancyشناوریفشارمبنایبرهایسیستم
توانوگشتاورگیریاندازهوسایلوهاسیستم

اندازه گیری و کنترل

Vibration switch, Transmitter, transducer

Controller / Recoder

Air Regulator, Control and safety valve, 

Isolating valve Gauge glass, connectors, 

Tube Fitting, cable
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یهلوله تک الیه و پنج ال

لوله پلی اتیلن

لوله و اتصاالت 
فاضالبی

، پلی کا، پوش فیت
پلی ران

لوله و اتصاالت پنج 
الیه

نیوپایپ، سوپر پایپ

لوله و اتصاالت تک
الیه

آذین

لرزه گیر صنعتی
ی، آکاردونی، الستیک

مهاردار، فشارکاری 
PN16 وPN10
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نیسوزشیرآالت برنجی کشویی و 

...، شیر پیسوار، شیر شیلنگی، شیر کالسیک اهرمی،چشمی و (ایرانی، خارجی)، الم یونیکا KWCTقهرمان، شیبه، راسان، تپس، 

مارکهای سیم ایتالیا،  کیتز ژاپن، تویوژاپن، گاز ایران، پارس کیز، کیز ایران  

شیرآالت بهداشتی

9



Rafiee
Javidbakht


