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انتخــاب لوله و اتصاالت مناســب در صنایع 
بهداشــتى ( به ویژه در صنایع نوشــیدنى و  
دارویى) از اهمیت بســیار باالیى برخوردار 
مى باشــد چرا که بیشترین تماس محصول 
در طول پروســه تولید با این اقالم بوده و  
عدم انتخاب صحیح آن ها مى تواند ســبب 
بروز آلودگیهاى پنهان بســیارى در خطوط 
تولید گردد. عواملى مانند ؛ جنس، ضخامت، 
صافى سطح داخل و بیرون ، نوع جوش بکار 
رفته در پروسه تولید ، انجام عملیات حرارتى 
بر روى قطعات و... مى بایست در زمان خرید 
مورد توجه قرار گیرند . این شرکت انواع لوله 
و اتصاالت استینلس استیل ( زانو ، سه راه ، 
تبدیل ، مهره ماسوره ،کلمپ ، درپوش ، سایت   
گالس ، بســت لوله و... ) را با استاندارد هاى 
  ISO2037)مخصوص صنایع بهداشتى و دارویى
ASME BPE , ASTM269/270 , BS4825

DIN EN-10357, DIN11850 ) و در انــواع  
316/316L - 304/304L و آلیاژهــاى خاص  

(داراى تیتانیوم) ارائه مى نماید . 

لوله و اتصاالت استینلس استیل مخصوص صنایع بهداشتى، غذایى و دارویى 
Sanitary Tube & Fittings



شیر آالت استینلس استیل مخصوص صنایع بهداشتى و غذایى  
Sanitary Stainless Steel Valves

امروزه فرآیند تولید مواد غذایى و نوشیدنى متنوع تر و پیچیده تر از گذشته بوده و مستلزم  بکار بردن مدل ها و طرح هاى جدید  
شیرآالت مى باشد ما بر اساس نوع فرآیند و نقشه هاى مهندسى ، شیر آالت خاصى را به شما پیشنهاد مى کنیم. 

 (Ball Valves) شیرهاى توپى

شیرهاى تنظیم کننده جریان پنوماتیک و برقى 
  ( Regulating  Valves ) 

شیرهاى پروانه اى دستى و پنوماتیک  
 ( Butterfly Valves)

شیرهاى مخصوص خروجى مخازن 
  (Tank Outlet Valves) 

شیرهاى تنظیم کننده جریان دستى 
 ( Manual Regulating  Valves )

 (Mixproof Valves) شیرهاى میکس پروف

 ( SSV: Single Seat Valves) شیرهاى سیلندرى

شیر آالت استینلس استیل مخصوص صنایع  دارویى 
Pharmaceutical Stainless Steel Valves

وجود نیازهاى خاص به همراه استانداردهاى باالى کیفى و کمى، لزوم کاربرد شیرآالت ویژه بهداشتى را در صنایع داروسازى الزامى 
مى گرداند . امروزه شیرهاى استینلس استیل دیافراگمى بیشترین کاربرد را در صنایع  داروسازى دنیا به خود اختصاص داده اند. 

 ( Float Valves ) شیرهاى شناور

شیرهاى نمونه گیرى نرمال  و اسپتیک  

   ( Sampling Valves )

شیرهاى تخلیه هوا  

 (Air Relief Valves)

شیرهاى تخلیه محصول 

  ( Air blow Valves)

 ( CPM ) شیرهاى تنظیم کننده فشار

 ( Check Valves) شیرهاى یکطرفه



Industrial Valves شیر آالت استینلس استیل صنعتى
به منظور رفع نیاز صنایع بهداشتى و دارویى در زمینه تامین شیرآالت صنعتى مورد نیاز، این شرکت اقدام به تهیه و عرضه انواع 
شیرهاى قطع و وصل جریان (On - Off) شیرهاى تنظیم جریان(Flow regulating Valve) ، شیرهاى کنترل جریان 
(Control Valve ) ، شــیرهاى یکســوکننده جریان (Back Flow Prevention)  و شــیرهاى  انحراف  جریان 
  Samson - Burkert جهــت انــواع ســیاالت ، مانند آب ، فاضــالب و بخار، از برند هاى معتبر ، (Diverting Flow)
Conflow - Krombach - Spirax Sarco بــا متریــال هــاى چدنى GG25 ، چدن داکتیل  GGG40 ،  فوالدى 
GS-C25 و اســتینلس اســتیل 316-304 ، با اتصال هاى جوشــى ، دنده اى و فلنجى با اســتاندارد هاى DIN - ANSI و 

در دو حالت دســتى و کنترلى(پنوماتیک و برقى) نموده است. 

مبدل هاى حرارتى
مبدل هاى حرارتى پیشــنهادى ما با ضریب انتقال حرارتى و طول عمر باال به ســرویس کمترى  نیاز داشــته و کنترل دقیق فرایند را براى 

 شما آسان مى سازند.این مبدل ها در چهار دسته کلى به شرح زیر عرضه مى گردند: 
 (Gasket Plate Heat Exchanger) مبدل هاى صفحه اى واشردار -

 (Brazed Plate Heat Exchanger) مبدل هاى جوشى -
CIP مورد استفاده در خطوط (Tubular Heat Exchanger)  مبدل هاى پوسته لوله -

- مبدل هاى صفحه خراشى  (Scraped-Surface) مورد استفاده براى موارد ویسکوز مانند پنیر خامه اى 



همواره نیاز به انواع پمپ هاى صنعتى با کارایى و طول عمر باال در کارخانجات صنایع غذایى و دارویى به منظور استفاده بهینه از تاسیسات 
خدمت رسان وجود دارد. پمپ هایى مانند : 

   ( Vertical Multi Stage)پمپ هاى طبقاتى -
  Dosing Pumps(CIP  پمپ هاى دیافراگمى جهت دوزینگ سود و اسید -

  Vacuum Pumps) پمپ هاى وکیوم -

  Industrial Pumps  پمپ هاى صنعتى

 (

  ( 

حداقل مصرف انرژى، نویز کم، طول عمرباال و طراحى بهداشتى از ویژگى هاى  پمپ هاى پیشنهادى ما مى باشد.این پمپ ها با آب بندهاى 
مکانیکى مختلف (Mechanical Seal : Single – Double – Flushed) در دو نوع کلى زیر طراحى و تولید مى گردد: 

 (Positive Displacement) پمپ هاى جا به جایى مثبت یا غلیظ کش -
 (Centrifugal) پمپ هاى گریز از مرکز یا سانتریفیوژى -

  
   

       Sanitary Pumps   پمپ ها مخصوص صنايع بهداشتي

پمپ هاى گریز از مرکز یا سانتریفیوژى 
Solid C  مدل

پمپ هاى جا به جایى مثبت (غلیظ کش) 
Opti-Lobe  :مدل

پمپ هاى گریز از مرکز یا سانتریفیوژى 
CIP مخصوص برگشت  MR  مدل

پمپ هاى گریز از مرکز یا سانتریفیوژى 
  LKH  مدل

پمپ هاى گریز از مرکز یا سانتریفیوژى 
  Liquid Ring مدل

پمپ هاى جا به جایى مثبت (غلیظ کش)  
SRU  مدل هاى



Tank Equipment تجهیزات مخازن
کیفیت یک مخزن رابطه مستقیم با تجهیزات به کار رفته در آن دارد ، ما به شما کاملترین تجهیزات مخازن را بر اساس فرآیند  مورد نیاز 

 به شرح زیر ارائه مى نماییم: 
- ادوات شستشوى مخازن شامل انواع گوى ها و جت هاى شستشو  

- انواع همزن ها ( از باال - بغل - پایین ) و میکسرها  
- انواع درب مخزن ، پایه ، سایت گالس و شیر اطمینان  

  Instrumentation & Automation  ابزار دقیق و ادوات اتوماسیون
تنوع زیاد ، دقت ، طول عمر باال در کنار طراحى ویژه بهداشتى و قیمت هاى رقابتى ، ویژگى هایى هستند که مجموعه منتخب محصوالت 
E+H , IFM , Alfa Laval, Siemens , ABB , WEGA , WIKA:ابزاردقیق ما را- که از برند هاى شناخته شده جهانى مانند

انتخاب شده اند - از سایر توزیع کنندگان متمایز مى سازند . ابزار هایى مانند : 
 (Flow Transmitter) و ترانسمیترهاى مربوطه  (Flow Meter) انواع دبى سنج یا فلومتر  -

Magnetic مغناطیسى •
RotameterRotameter روتامتر •
  Coriolis کوریولیس •

  ( Instrumentation & Automation )  ابزار دقیق و ادوات اتوماسیون



 (Pressure & Temperature Gauge    انواع گیج هاى فشار، دما و گیج هاى مخصوص هموژنایزر

CIP

 ( Level , Pressure , Temperature Transmitter) انواع ترانسمیترهاى سطح، دما و فشار 

 (Level Switch) انواع لول سوئیچ 

 ( Load Cells ) انواع سیستم هاى توزین مخازن

تجهیزات اتوماسیون صنعتى : انواع سنسورها، تابلو و تجهیزات جانبى منبع تغذیه و مبدل ها، پردازنده ها(PLC)، صفحات نمایشگر لمسى(HMI)،درایوهاى راه انداز موتور، رله و کنتاکتور و ....  

 (Thinktop-Indi Top-Proxy Switch  انواع ادوات اتوماسیون شیرهاى صنایع بهداشتى   )

 )







Spare Part قطعه یدکى
امروزه مدیران کارخانجات و صنایع در هنگام خرید ماشین آالت به شاخص امکان تامین قطعات یدکى بصورت بلند مدت بسیار توجه  
مى کنند . این شرکت نیز در راستاى سیاست هاى کالن خویش اقدام به ارائه خدمات در زمینه هاى تعمیر و نگهدارى و ارائه قطعات 
ALFA  LAVAL , GEA , APV(SPX) , SAMSON , KELVION : یدکــى تجهیــزات زیــر از برند هاى معتبر جهانى مانند

نموده است. 
- تامین و فروش قطعات یدکى انواع سپراتورها و باکتوفیوژها 

- تامین و فروش قطعات یدکى انواع پمپ ها (کاسه نمد - پروانه - الکتروموتور....) 
 ,MVQ ,HNBR ,NBR ,EPDM ,FPM تامین و فروش قطعات یدکى انواع شیر آالت (گسکت) یا واشر شیرآالت در انواع -

PTFE و..... 
   HNBR ,NBR ,EPDM ,FPM تامین و فروش انواع صفحات (پلیت ها) و واشرهاى مبدل هاى حرارتى (گسکت ها) در انواع -

MVQ,PTFE و..... 
NBR ,EPDM ,FPM در انواع (Clamp) و کلمپ (Union) تامین و فروش انواع واشــرهاى اتصاالت مانند مهره ماســوره -

MVQ ,HNBR ,PTFE و.....   

 ,

 ,

انواع پلیت (ورق ،کویل ) و پروفیل (قوطى )و میل گرد استینلس استیل 
Stainlesss Steel Plate,Sheet,Coil,Profile,roundbar

تجربه نشان داده است که در کنار تجهیزات یادشده همواره محصوالتى نیز وجود دارند که به صورت غیر مستقیم مورد نیاز صنایع 
 مى باشند، محصوالتى مانند : 

- پلیت (ورق) استینلس استیل درانواع304L-316-316L-310-321-410-420-430-304 با ضخامت ها و ابعاد گوناگون 
 به صورت شیت و کویل  

- پروفیل (قوطى) استینلس استیل با ابعاد و ضخامتهاى گوناگون درانواع 201-202-314-316  201-202-314-316  
- میل گرد (round bar) : استینلس استیل 304L /304 -  316/316L با سطح مقطع هاى گوناگون (گرد , مربع ، 6 گوشه ....) 

 و ضخامت هاى متفاوت 


