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"وندورهای تائید شده شرکتلیست "     

شده شرکت های نفت و گاز و  دتایی ، احتراما به استحضار می رساند شرکت کول سامر، سازنده مبدل های صفحه ای حرارتی       

 : به شرح ذیل می باشدو صنایع فوالدی پتروشیمی 

 شرکت ردیف شرکت ردیف

1 
توگا، بویلر و  کلیه زیر مجموعه های گروه مپنا اعم از مپنا پارس،

... 
 پلیمر آریا ساسول 52

ایران پایانه های نفتی 52 (NIOEC)ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران  5  

 پتروشیمی امیرکبیر 52 (ICOFC)نفت مناطق مرکزی  3

 پتروشیمی فن آوران 52  (NISOC)ملی مناطق نفت خیز جنوب 4

 پتروشیمی کارون 52 ملی گاز ایران 2

 پتروشیمی جم 33 (KALANAFT)کاالی نفت تهران  2

 پتروشیمی خارگ 31 (NPC)شرکت ملی پتروشیمی  2

 پتروشیمی زاگرس 35 (SPGC)مجتمع گاز پارس جنوبی  2

 پتروشیمی مارون 33 (IOOC) ایران نفت فالت قاره 2

 پتروشیمی فجر 34 حفاری شمال 13

خوزستانفوالد  32 مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 11  

 پتروشیمی کارون 32 نارگان 15

 پتروشیمی رازی 32 شرکت نفت و انرژی قشم 13

 پتروشیمی آبادان 32 بهره برداری نفت و گاز غرب 14

 ملی حفاری ایران 32 شرکت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک 12

 پتروشیمی بندرامام خمینی 43 نفت و گاز گچساران 12

پتروشیمیشرکت کاالی  12  شرکت نورد و فوالد یزد 41 

 فوالد خوزستان 45 پیدک 12

 فوالد کاوه جنوب کیش 43 تهران رایمند 12

12 EIED - OIEC 44 پتروشیمی کاویان 

 پتروشیمی لرستان 42 پتروشیمی مهاباد 53

 پتروشیمی گچساران 42 نفت و گاز غرب 51

 پتروشیمی بوعلی سینا 42 پتروشیمی کرمانشاه 55

 پتروشیمی مبین 42 پتروشیمی بوشهر 53

   فوالد زرند ایرانیان 54
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"مبدل های حرارتی صفحه ای   
 

صررنایع نفت، گاز و  مورد اسرتفادهحرارتی صرفحه ای که  یفعالیت خود را در زمینه واردات مبدل ها 1831شررکت کول سرامر از سرال    

آغاز نموده و در راه اسرتیالی اهدا  شررکت که همانا خودکفایی میهن اسررالمی است در سال  ،مس و ... اسرت ،پتروشریمی، صرنایع فوالد 

قدم در این راه  ،بر آن شد که گامی هرچند کوچک در راه خودکفایی بردارد و با احداث کارخانه تولید مبدل های حرارتی صفحه ای 1831

 پرفراز و نشیب نهاده است.

تعمیراتی قادر به پاسخگویی به نیاز واحدهای صنعتی کشور -طراحی هایآخرین ویرایش نرم افزارها و ابزار این شرکت با مجهز نمودن خود به

 می باشد.

 های دوره و گذراندن ISO14001:2008 ،ISO9001:2008 اسرررتانداردهای بین المللی دارا بودن تیم اجرائی این شررررکت با

 گاز و پتروشیمی را دارا می باشد. ،در محیط های نفتتجربه کامل جهت کار همچنین صالحیت و  ،HSEآموزشی 
 

 لیست برخی از مشتریان شرکت کول سامر در زمینه طراحی و ساخت مبدل های حرارتی صفحه ای

پتروشیمی و گازنفت،   

 پروژه/محصول  نام شرکت ردیف

 (m 2705با متریال تیتانیوم  )سطح تبادل حرارتی   M 52مبدل  نفت و گاز گچساران 1

 پتروشیمی شهید تندگویان 5
 L  SS316با متریال استیل   MX25مبدل 

 (m 21500)سطح تبادل حرارتی 

 پتروشیمی مارون 3

 (m 2124با متریال تیتانیوم )سطح تبادل حرارتی  M15مبدل 

 SS316Lبا متریال استیل    M 53مبدل 

 (m 2200)سطح تبادل حرارتی 

 SMO254با متریال   M 33مبدل 

 (m 2240)سطح تبادل حرارتی 

 بهره برداری نفت و گاز غرب 4
 ( ،m 2240با متریال تیتانیوم )سطح تبادل حرارتی  J185مبدل 

 (m 2215)سطح تبادل حرارتی N35مبدل 

 مبدل GC26-18 PL پاالیش گاز زرند 2

 HASTELLOY SS316Lبا متریال تیتانیوم   مبدل شرکت اسپک 2
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کبیرپتروشیمی امیر  2  
 ( 231m)سطح تبادل حرارتیSS316Lبا متریال استیل  V45مبدل 

 ( 215mبا متریال تیتانیوم)سطح تبادل حرارتی V28مبدل 

 پتروشیمی مروارید 2
 SS316Lمتریال با ALFALAVAL M   15مبدل جایگزین  

 (2m  95)سطح تبادل حرارتی

 (2m  22)سطح تبادل حرارتی متریال تیتانیومبا   M 10مبدل  ملی حفاری ایران 2

 (m2 51با متریال تیتانیوم )سطح تبادل حرارتی M   53مبدل  پتروشیمی فن آوران 13

 پتروشیمی آبادان 11
 HASTELLOYبا متریال M   10مبدل 

 (2m  22)سطح تبادل حرارتی

 (2m  250)سطح تبادل حرارتی با متریال تیتانیوم    M 25مبدل  نفت و گاز تنگه بیجار 15

سکوی سروش -نفت فالت قاره 13  (2m  28)سطح تبادل حرارتی   متریال تیتانیوم با   M 6مبدل  

 (2m  1100)سطح تبادل حرارتی   متریال تیتانیومبا   مبدل پتروشیمی خارگ 14

 (2m  12)سطح تبادل حرارتی   SS316L با متریال استیل M 6مبدل   پتروشیمی رازی 12

جنوبمناطق نفت خیز  12  

 با متریال تیتانیومM   12مبدل 

 (m 268)سطح تبادل حرارتی  

 (m 2700با متریال تیتانیوم )سطح تبادل حرارتی M   33مبدل  نمکزدایی گچساران 12

12 
 پتروشیمی کارون

 

 (m2 191)سطح تبادل حرارتی SS316Lبا متریال   M 30مبدل 

 با متریال تیتانیوم Thermo wave TL650-150plمبدل 

12 
 پتروشیمی خوزستان

 
 (2m  1.6-4.5)سطح تبادل حرارتی  SS316Lمبدل با متریال 

 (m 252)سطح تبادل حرارتی SS316Lبا متریال  M15Pمبدل  بهره برداری نفت و گاز کارون 53

 (2m  510تیتانیوم )سطح تبادل حرارتی  با متریال 250L TNمبدل  بهره برداری نفت و گاز مارون 51

 ( 2m 15)سطح تبادل حرارتی SS316Lبا متریال  Vt20مبدل  پتروشیمی شازند اراک 55

 (2m 23)سطح تبادل حرارتی SS316Lبا متریال   N35مبدل  نیروگاه کازرون 53

 ( m 5136با متریال تیتانیوم ) M15مبدل  نفت مناطق مرکزی ایران 54

 (  2m 420)سطح تبادل حرارتی  SS316با متریال   مبدل پتروشیمی کرمانشاه 52

 ( 2m 530)سطح تبادل حرارتی  SS316Lمبدل با متریال  پتروشیمی پردیس 52

 نفت فالت قاره 52
 SM.254با متریال   J185و  Q08مبدل 

 (m 21250)سطح تبادل

 با متریال استیل M 53مبدل  Totalنفت  52
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 (m 2318)سطح تبادل حرارتی   

 توسعه صنایع نفت انرژی قشم 52
 با متریال تیتانیوم  M 2مبدل 

 (m 234)سطح تبادل حرارتی 

33 
 نفت و گاز غرب

 
 (2m 412با متریال تیتانیوم )سطح تبادل حرارتی  مبدل

 پارس جنوبی 31
 (m 2850)سطح تبادل حرارتی   312Lبا متریال استیل  Gx118مبدل 

12 M  با متریال استیلSS316L  سطح تبادل حرارتی(2620 m) 

35 
 نمکزدایی دهلران

 
 (2m  68)سطح تبادل حرارتی با متریال تیتانیوم M  20مبدل 

 (2m  0.5)سطح تبادل حرارتی با متریال استیل M 3مبدل  پتروشیمی تخت جمشید 33

 (2m   67.5با متریال استیل )سطح تبادل حرارتی  V45مبدل  پتروشیمی نوری 34

 پاالیش گاز ایالم 32
 ALFALAVAL M-155 PL -SS   20مبدل جایگزین 

-316L   سطح تبادل حرارتی(2132 m) 

 صنایع فجر شیراز 32
)سطح تبادل حرارتی   - M -65 PL- SS 316L   10مبدل 

215/6 m) 

 کاالی پتروشیمی 32
 با متریال تیتانیوم NT250 Sمبدل 

 (2m  425)سطح تبادل حرارتی

32 
 شرکت پیدک

 )پتروشیمی سبالن(
 (m2 124با متریال تیتانیوم )سطح تبادل حرارتی  M15مبدل 

32 
 شرکت پیدک

 )پتروشیمی دنا(

 با متریال تیتانیوم  M 2مبدل 

 (m 234)سطح تبادل حرارتی 

 m 246با سطح تبادل حرارتی  Spiralساخت مبدل  پاالیشگاه سوم پارس جنوبی 43

 m 246با سطح تبادل حرارتی  Shell&Plateساخت مبدل  پاالیشگاه سوم پارس جنوبی 41

 (2m 347.8)سطح تبادل حرارتی  904Lبا متریال  M 33مبدل  پتروشیمی گچساران 45

 CP50-Bloc typeساخت یک دستگاه مبدل  پاالیشگاه پنجم پارس جنوبی 43

 CP30-Bloc typeساخت یک دستگاه مبدل  پتروشیمی کارون 44

 CP20-Bloc typeساخت یک دستگاه مبدل  پتروشیمی خوزستان 42

 CP40-Bloc typeساخت یک دستگاه مبدل  پتروشیمی کارون 42



 

  

 

6 

 

 

 پتروشیمی لرستان 42
 T20M–FG–140 Plate , TITANIUMمبدل 

 (M 2117.3)سطح تبادل حرارتی  

 شرکت جهان پارس  42
به شماره قرارداد  CP50-Bloc typeساخت یک دستگاه مبدل 

AZJP-CPFCS-PI HE-0023-GOO 

 RZS-9849743ساخت تیوب به شماره قرارداد   پاالیش نفت تبریز 42

 RHD-9810004-T18ساخت تیوپ به شماره قرارداد  پاالیش نفت بندرعباس  23

 AD-53332232حرارتی صفحه ای به شماره قرداد ساخت مبدل  پتروشیمی آبادان 21

 am- 2441322- meساخت مبدل صفحه ای به شماره قرداد  پارس جنوبی 25

 2423521دستگاه کویل حرارتی به شماره قرداد  2ساخت  مناطق نفت خیز جنوب  23

پاالیش  آبسان   M30-FM-425 Plate دو دستگاه 

 دستگاه PHE-T20-P-249Plate 2 آبسان پاالیش 

 an- 2243231- meپلیت و گسکت مبدل حرارتی به شماره قرداد  پارس جنوبی 24

 پترو پارس ایران 22
 12تامین گسکت و صفحات مبدل تاسیسات خشکی فاز 

 H-SP19-222/12به شماره قرداد 

   

 

 خودروسازی و صنایع وابسته

 پروژه/محصول شرکت ردیف

1 
  270)سطح تبادل حرارتی M -180 PL - SS 316L   25مبدل  سایپا

2m) 

 (m 224)سطح تبادل حرارتی  M-123 PL - SS 316L   52مبدل  قالب های صنعتی ایران خودرو 2

3 

  M -60 PL -- SS 316L 13مبدل  اتومبیل سازی سایپا

 (m 214.5)سطح تبادل حرارتی 

 (m2 3)سطح تبادل حرارتی  M -20 PL- - SS 316L 6مبدل  مالیبل سایپا 4

5 

   316L M15 -70 PL- - SSمبدل  رینگ سازی سایپا

 (m 244)سطح تبادل حرارتی 

6 

 L- M10 -200 PL- 312  SSمبدل  رینگ سازی ایران خودرو مشهد

 (172m)سطح تبادل حرارتی  
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 L 312 M15 -45 PL- - SSمبدل  رینگ سازی سایپا خرمشهر

 (m 231)سطح تبادل حرارتی   

8 

   L 312 M10 -50 PL- - SSمبدل  الستیک بارز

 (112m)سطح تبادل حرارتی 

 

 صنایع سیمان

 پروژه/محصول شرکت ردیف

1 

   L 312 M6 -30 PL- - SSمبدل  سیمان کردستان

 (m 21.5)سطح تبادل حرارتی 

2 

   L 316 M6 -70 PL- - SSمبدل  سیمان خوزستان

 (m 211)سطح تبادل حرارتی 

3 

   M6 -50 PL- - SS316 L  مبدل سیمان اردستان

 (m 27.5)سطح تبادل حرارتی 

4 

   L M6 -130 PL- - SS316مبدل  سیمان مازندران

 (m 219.5)سطح تبادل حرارتی 

 مبدل خنک کننده موتور  سیمان ساوه  5

 FUNKEدستگاه مبدل  5تعمیرات  سیمان خوزستان  6

 

 صنایع عمومی

 پروژه/محصول شرکت ردیف

 نیروگاه جنوب 1
 M15 -160 PL- - SS316مبدل 

 (m 2100)سطح تبادل حرارتی 

 بانک صادرات 2
 L- M15 -300 PL- SS316مبدل 

 (m 2186)سطح تبادل حرارتی 

 صنعت برق بوشهر 3
 L- M10 -65 PL- SS316مبدل 

 (m 210.6)سطح تبادل حرارتی 

 کاالی الکتریک 4
 L- M15 -100 PL- SS316مبدل 

 (m 262)سطح تبادل حرارتی 
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 وزارت دفاع 5
 L- M15 -60 PL- SS316مبدل 

 (m 237)سطح تبادل حرارتی 

 کوره القایی دماوند 6
 L- M6 -40 PL- SS316مبدل 

 (m 26)سطح تبادل حرارتی 

جنوبشرکت ستاره سرد  7  
 L- M6 -30 PL- SS316مبدل 

 (m 24.5)سطح تبادل حرارتی 

 شرکت شتاب کار 8
 L- M10 -120 PL- SS316مبدل 

 (m 229)سطح تبادل حرارتی 

 کیمیا 9
 M15 -250 PL- TI -مبدل 

 (m 2155)سطح تبادل حرارتی 

 پارس کمپرسور 10
 L M6 -70 PL- SS316مبدل 

 (m 210.5)سطح تبادل حرارتی 

 مهاران آتش قم 11
 L- M10 -45 PL- SS316مبدل 

 (m 211)سطح تبادل حرارتی 

 پارس تبرید 12
 L- M6 -45 PL- SS316مبدل 

 (m 27)سطح تبادل حرارتی 

 پوشینه توسعه گری 13
  L- M6 -60 PL- SS316مبدل 

 (m2 9)سطح تبادل حرارتی 

 علی ابن ابیطالب 14
  L- M3 -40 PL- SS316مبدل 

 (m 21.5)سطح تبادل حرارتی 

 شرکت کامل صنیع 15
   L- M6 -60 PL- SS316مبدل 

 (m 29)سطح تبادل حرارتی 

 صنایع پارچین 16
   L- M6 -60 PL- SS316مبدل 

 (m 29)سطح تبادل حرارتی 

 بنیاد استان خراسان رضوی 17
 L- M10 -40 PL- SS316مبدل 

 (m 210)سطح تبادل حرارتی 

شیرازفرودگاه  18  
   L- M3 -30 PL- SS316مبدل 

 (m 21)سطح تبادل حرارتی 
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 مجتمع فنی رفسنجان 19
  L- M3 -20 PL- SS316مبدل 

 (m 20.6)سطح تبادل حرارتی 

 صنایع فجر شیراز 20
 L- M10 -70 PL- SS316مبدل 

 (m 217)سطح تبادل حرارتی 

 افزار کیمیای فارس 21
 L M15 -130 PL- SS316مبدل 

 (m 281تبادل حرارتی)سطح 

 همراه اول 22
 M20-200PL-SS 316Lمبدل 

 (m 2170)سطح تبادل حرارتی 

 بانک صادرات 23
 M10-100PL-SS 316Lمبدل 

 (m 224)سطح تبادل حرارتی 

پاال شرکت مهندسی مشاور دریا 24  
 M6-20PL-SS 316Lمبدل 

 (m 23)سطح تبادل حرارتی 

 شرکت ایریتک 25
 M30-148PL-SS 316Lمبدل 

 (m 2272)سطح تبادل حرارتی 

 شرکت کلر پارس 26
 M15-170PL-SS 316Lمبدل 

 (m 2105)سطح تبادل حرارتی 

 افزار کیمیای فارس 27
 M15-120PL-SS 316Lمبدل 

 (m 274)سطح تبادل حرارتی 

 استیل اسپادانا 28
 M6-100PL-SS 316Lمبدل 

 (m 215)سطح تبادل حرارتی 

 خمیر مایه خوزستان 29
 L- M20 -255 PL- SS316مبدل 

 (m 2162)سطح تبادل حرارتی 

 توسعه بن دا فر آور 30
 M6M–FM–20 Plate , S.S.316Lمبدل 

 (M 22.5)سطح تبادل حرارتی 

 معین زیست آریا 31
 M6M–FM–76 Plate , S.S.316Lمبدل 

 (M 210.6)سطح تبادل حرارتی 

نداجا -مرکز ساخت و شناوری نیروی دریایی  32  
 M10M–FG–40 Plate , TITANIUMمبدل 

 (M 28.8)سطح تبادل حرارتی 
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 سیلوان 33
 M3M–FM–71 Plate , S.S.316Lمبدل 

 (M 22.72)سطح تبادل حرارتی 

 MCSپارس  34

 M6M–FM–51 Plate , S.S.316Lمبدل 

 (M 27.14)سطح تبادل حرارتی 

 M6M–FM–113 Plate , S.S.316Lمبدل 

 (M 216.7)سطح تبادل حرارتی 

 توسعه بن دا فر آور 35

 M6M–FM–23 Plate , S.S.316Lمبدل 

 (M 22.9)سطح تبادل حرارتی 

 M6M–FM–27 Plate , S.S.316Lمبدل 

 (M 23.5)سطح تبادل حرارتی 

 Full Frame Weld – 32 Plateمبدل  رزیتان 36

 پویان افزار یزد 37
 M6B–FM–35 Plate , S.S.316Lمبدل 

 (M 25)سطح تبادل حرارتی 

 صنایع پارچین 38
 M6M–FM–33 Plate , HASTELLOYمبدل 

 (M 24.6)سطح تبادل حرارتی 

 کشتی رانی توپاز 39
 M10M–FM–31 Plate , TITANIUMمبدل 

 (M 26.4)سطح تبادل حرارتی 

 ایران ترانسفو 40
 M6M–FM–55 Plate , S.S.316Lمبدل 

 (M 28)سطح تبادل حرارتی 

 
 

ذوب –فوالد  -صنایع مس  

 پروژه/محصول شرکت ردیف

 گروه ملی فوالد 1
 L- M15 -60 PL- SS316مبدل 

 (m2 37)سطح تبادل حرارتی 

 فوالد مبارکه اصفهان 2
 L- M15 -300 PL- SS316مبد

 (m2 186)سطح تبادل حرارتی 

 L- M25 -180 PL- SS316مبدل  صنایع فوالد خوزستان 3
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 (m2 270)سطح تبادل حرارتی 

 صنایع مس کاوه 4
 L- M10 -120 PL- SS31 مبدل 

 (m2 29)سطح تبادل حرارتی 

 آریو برزن یزد 5
 L M15 -60 PL- SS316مبدل 

 (m2 37)سطح تبادل حرارتی 

 آرمین 6
   L- M6 -80 PL- SS316مبدل 

 (m2 12)سطح تبادل حرارتی 

 ذوب بریس 7
   L- M6 -40 PL- SS316مبدل 

 (m2 7)سطح تبادل حرارتی 

 فوالد خوزستان 8
 L- M15 -140 PL- SS316مبدل 

 (m2 87)سطح تبادل حرارتی 

 مس خاتون آباد )فکور صنعت( 9
-مبدل  TS20-480PL- SMO 254 

 (m2 340)سطح تبادل حرارتی 

 ذوب آهن و نورد کرمان 10
 M30-500PL-SS 316Lمبدل 

 (m2 925)سطح تبادل حرارتی 

 فوالد خراسان 11
 M30-600PL-SS 316مبدل 

 (m2 1110)سطح تبادل حرارتی 

دستگاه مبدل  5ساخت  فوالد خوزستان  12 MX25-199 PL 
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 صنایع شیمیایی، مواد غذایی و دارویی

 پروژه/محصول شرکت ردیف

 شرکت شیمی تکس آریا 13
 M20-100PL-SS 316Lمبدل 

 (m2 85)سطح تبادل حرارتی 

 کشت و صنعت خوشه سرخ شرق 14
 M3-40PL-SS 316Lمبدل 

 (m2 1/3)سطح تبادل حرارتی 

 پلی اکریل 15
 M6-80PL-SS 316Lمبدل جایگزین

 (m2 12)سطح تبادل حرارتی 

 پلی اتیلن 16
 M6-70PL-SS 316Lمبدل جایگزین

 (m2 10/5)سطح تبادل حرارتی 

سازی ایرانآنتی بیوتیک  17  
 M6-40PL-SS 316Lمبدل 

 (m2 6)سطح تبادل حرارتی 

 عبیر شیمی 18

 M10-100PL-SS 316Lمبدل 

 (m2 24)سطح تبادل حرارتی 

 داروپخش 19
 M6-40PL-SS 316Lمبدل 

 (m2 6)سطح تبادل حرارتی 

 دارو سازی ثامن 20
 M6-40PL-SS 316Lمبدل 

 (m2 6)سطح تبادل حرارتی 

اکسیر ماهانکیان  21  
 M10B–FG–30 Plate , S.S.316Lمبدل 

 (M2 7.2)سطح تبادل حرارتی 

 نوافارمد کیمیا 22
 SPIRAL-A12.2-D500/L1000مبدل 

 (M2 12.2)سطح تبادل حرارتی 
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 لیست پروژه های تعمیراتی و تامین قطعات یدکی

 

COOLSUMMERلیست برخی از مشتریان شرکت  یدکی و تعمیر مبدلتامین قطعات در زمینه    

 پروژه/محصول نام شرکت ردیف

 (2425mبا متریال تیتانیوم )سطح تبادل حرارتی    Nt250 Sمبدل حرارتی کاالی پتروشیمی 1

 پتروشیمی تندگویان 5
 L  SS316با متریال استیل   MX25مبدل 

 (21500m)سطح تبادل حرارتی 

 پتروشیمی مارون 3

 (2m  124)سطح تبادل حرارتی با متریال تیتانیوم M15مبدل 

 SS316L  با متریال استیل  M 20   مبدل

 (2m  200)سطح تبادل حرارتی

 SM.254با متریال   M 30 مبدل

 (2m  240)سطح تبادل حرارتی

 شرکت نفت و گاز غرب 4
 ، (5240mبا متریال تیتانیوم )سطح تبادل حرارتی  185Jمبدل 

 (515m)سطح تبادل حرارتی N35مبدل 

 HASTELLOY SS316Lمتریال تیتانیوم  مبدل شرکت اسپک 2

 پتروشیمی امیر کبیر 2
 ( 231m)سطح تبادل حرارتیSS316Lبا متریال استیل  مبدل

 ( 215mبا متریال تیتانیوم)سطح تبادل حرارتی V28 مبدل

 (2m  95)سطح تبادل حرارتی SS316Lمتریال با   M 15  مبدل پتروشیمی مروارید 2

گاز زرند پاالیش 2  (2m  15)سطح تبادل حرارتی SS316Lمتریال با  M 10 مبدل 

 (2m  22)سطح تبادل حرارتی متریال تیتانیومبا   M 10 مبدل ملی حفاری ایران 2

 (2m  51)سطح تبادل حرارتی متریال تیتانیومبا   M 20 مبدل پتروشیمی فن آوران 13

 پتروشیمی آبادان 11
 HASTELLOYمتریال با M   10 مبدل

 (2m  22)سطح تبادل حرارتی
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 (2m  250)سطح تبادل حرارتی متریال تیتانیوم  با   M 25 مبدل نفت و گاز تنگه بیجار 15

 (2m  700)سطح تبادل حرارتی متریال تیتانیومبا   M 30ل مبد نمکزدایی گچساران 13

 پتروشیمی کارون 14
 (2m  191)سطح تبادل حرارتی SS316Lمتریال با   M 30 مبدل

 با متریال تیتانیوم Thermowave tl650-150plمبدل 

 (2m  1.6-4.5)سطح تبادل حرارتی  SS316Lبا متریال  پتروشیمی خوزستان 12

 (2m 52)سطح تبادل حرارتی SS316Lبا متریال  مبدل نفت و گاز کارون 12

 (2m  510تیتانیوم )سطح تبادل حرارتی  با متریال  مبدل بهره برداری نفت و گاز مارون 12

 ( 2m 15)سطح تبادل حرارتی SS316Lبا متریال  مبدل پتروشیمی شازند اراک 12

 (2m 23)سطح تبادل حرارتی SS316Lمبدل با متریال  نیروگاه کازرون 12

 (2m 412با متریال تیتانیوم )سطح تبادل حرارتی  لمبد نفت و گاز غرب 53

مرکزی ایراننفت مناطق  51  (5m  136با متریال تیتانیوم ) M15 مبدل 

 (  2m 420)سطح تبادل حرارتی  SS316با متریال   مبدل پتروشیمی کرمانشاه 55

 ( 2m 530)سطح تبادل حرارتی  SS316Lبا متریال  مبدل پتروشیمی پردیس 53

 نفت فالت قاره 54
 SM.254با متریال   J185و  Q08ل مبد

 ( 2m  1250 )سطح تبادل

 TOTALنفت  52
 متریال استیلبا M    20ل مبد

 (2m  318  )سطح تبادل حرارتی

52 
توسعه صنایع نفت انرژی 

 قشم

 متریال تیتانیومبا   M 6ل مبد

 (2m  34)سطح تبادل حرارتی
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52 

سکوی -نفت فالت قاره

سروش و جزیره خارک 

 سکوی نوروز

 (2m  28)سطح تبادل حرارتی   متریال تیتانیوم با   M 6 مبدل

 (2m  1100)سطح تبادل حرارتی   متریال تیتانیومبا   لمبد پتروشیمی خارک 52

 (2m  12)سطح تبادل حرارتی   SS316L با متریال استیل M 6  مبدل پتروشیم رازی 52

 مناطق نفتخیز جنوب 33
 متریال تیتانیومبا M   15 مبدل

 (2m  68)سطح تبادل حرارتی 

 پارس جنوبی 31
 (2850m)سطح تبادل حرارتی   316Lمتریال استیل  بامبدل 

 (2620m)سطح تبادل حرارتی   SS316Lبا متریال استیل M 15مبدل

 (2m  68)سطح تبادل حرارتی با متریال تیتانیوم ALFALAVAL M  20جایگزین مبدل نمکزدایی دهلران 35

33 
شرکت پتروشیمی تخت 

 جمشید
 (2m  0.5)سطح تبادل حرارتی با متریال استیل M 3ل مبد

 (2m   67.5با متریال استیل )سطح تبادل حرارتی  V45 مبدل شرکت پتروشیمی نوری 34

 (2m  0.6)سطح تبادل حرارتیبا متریال تیتانیوم  M 30مبدل  شرکت پتروشیمی پارس 32
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 لیست  پروژه های  دستگاه مبدل ایرکولر
  

 پیرو مذاکرات صورت گرفته در خصوص پروژه های ذیل کویل مربوطه تهیه شده و دستگاه ایرکولر به پروژه های ذیل تحویل داده شده است :      

 

 تاریخ قرارداد شماره قرارداد نام شرکت ردیف

11/11/49 9800000064 شرکت مپنا پارس 1  

00/1/49 9800000046 شرکت مپنا پارس 1  

1/0/49 9800000901 شرکت مپنا پارس 0  

11/8/48 9800000981 شرکت مپنا پارس 9  

 1049 7700949097 شرکت پاالیش نفت تهران 9

نیرو(شرکت پتروشیمی بندر امام )واحد آب  8 109/48آ/   4/6/48  

GB-1397-CO-005 10/1/47 پتروشیمی قائد بصیر 7  

ذ ف 9/46 شرکت ذوب فوالد اردکان  6  00/0/46  

ذ ق 46/80 شرکت ذوب فوالد اردکان  4  14/11/46  

19/11/47 طبق توافق فی مابین شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 10  

44/ق/001 شرکت آهن اسفنجی اردکان 11  19/01/44  
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 لیست  پروژه های  دستگاه مبدل پوسته و لوله

 

 پیرو مذاکرات صورت گرفته در خصوص پروژه های ذیل دستگاه پوسته ولوله به پروژه های ذیل تحویل داده شده است :      

 

 تاریخ قرارداد شماره قرارداد نام شرکت ردیف

Mt26- 9720338 20/11/89 شرکت پتروشیمی فجر 1  

9704782S1 02/20/89 شرکت ذوب آهن اصفهان 0  

02/21/89 0909299 شرکت فوالد مبارکه 0  

22/29/82 09020201 شرکت فوالد مبارکه 0  

02/20/89 09090290 شرکت فوالد مبارکه 2  

02/20/89 090992010 شرکت فوالد مبارکه 0  

(28/82)مناقصه  20-89-1022 پاالیشگاه نفت امام خمینی )ره( شازند 2  21/22/89  

19/20/88 طبق توافق فی مابین سیمان آبیک   

12/11/89  2921 شرکت فوالد سیرجان  9  
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 اقالم صنعتی ضد انفجارو   HVAC تجهیزات  لیست پروژه های انجام شده

 پروژه/محصول شرکت ردیف

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR نوبیپارس ج 1

CONDITIONER Capacity :24,000 Btu/h 
 11تا  1فاز  خشکی( -)کولرهای ضد انفجار

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 2

CONDITIONER Capacity :24,000 Btu/h 
 11و11)کولرهای ضدانفجار( سکوهای نفتی 

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR تاسیسات دریایی شرکت 3

CONDITIONER Capacity :36,000 Btu/h 

 11و9)کولرهای ضدانفجار( سکوی نفتی فاز 

 11فاز  Lifting Deviceپروژه  شرکت صنایع فراساحل 4

 EPC -12)تجهیزات جابجایی و حمل ضد انفجار( فاز  شرکت نارگان 1

 19و12و11/11فاز  Lifting Deviceروژه پ شرکت تاسیسات دریایی 6

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR پتروشیمی زاگرس 1

CONDITIONER 

Capacity :18,000 Btu/h 

 )کولر ضد انفجار(

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR بهره برداری نفت و گاز غرب 1

CONDITIONER Capacity 36,000 Btu/h 

 )کولر ضد انفجار(

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR ت ونوسانشرک 9

CONDITIONER Capacity :24,000 Btu/h &30,000 Btu/h 

&18,000 Btu/h 

 )کولر ضد انفجار(

 MITSUBISHU SPLIT TYPE ROOMAIRE شرکت کاالی پتروشیمی 11

CONDITIONOR 

 EPC -12)تجهیزات جابجایی و حمل ضد انفجار( فاز  شرکت سازه 11
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 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR نفت فالت قاره ایران شرکت 12

CONDITIONER Capacity :18,000 Btu/h &24,000 Btu/h 

&36,000 Btu/h  

 )کولرهای ضدانفجار(

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR شرکت پاالیش گاز فجر جم 13

CONDITIONER Capacity :24,000 Btu/h &30,000 Btu/h 

 انفجار( )کولرهای ضد 

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR شرکت پاالیش گاز خانگیران 14

CONDITIONER Capacity :24,000 Btu/h &18,000 Btu/h 

 )کولر ضد انفجار(

 دکل های دریایی شرکت ملی حفاری ایران 11

 کلیه دکل های حفاری موجود در ایران چین CPTDCشرکت  16

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR پاالیش گاز بید بلند 11

CONDITIONER Capacity :24,000 Btu/h  

 )کولر ضد انفجار(

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR پترو ایران کیش 11

CONDITIONER Capacity :24,000 Btu/h 

 )کولر ضد انفجار(

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR نژادشرکت پاالیش گاز هاشمی  19

CONDITIONER Capacity 24,000 Btu/h 

 )کولر ضد انفجار(

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR )شرکت جهان پارس(سبالن تهویه 21

CONDITIONER Capacity :75,00)0)کولر ضد انفجار Btu/h 

&90,000 Btu/h 

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR تهویه عادل 21

CONDITIONER Capacity :60,000 Btu/h 

 ولر ضد انفجار()ک

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR پتروشیمی مارون 22

CONDITIONER Capacity :24,000 Btu/h &60,000 Btu/h 

 )کولر ضد انفجار(

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR ملی حفاری ایران 23

CONDITIONER Capacity :24,000 Btu/h 

 )کولر ضد انفجار(

 EXPLOSION FAN HEATER پتروشیمی شازند 24

 )فن ضد انفجار(
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 EXPLOSION  REFRIGERATOR پاالیش نفت آبادان 21

 )یخچال های ضد انفجار(

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR پتروشیمی کاویان 26

CONDITIONER Capacity :24,000 Btu/h 

 )کولر ضد انفجار(

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR نفت و گاز پارس 21

CONDITIONER Capacity :24,000 Btu/h 

 )کولر ضد انفجار(

 Carrier Air Conditioning Package 25 Tons ملی حفاری ایران 21

EXPLOSION PROOF 

 EXPLOSION PROOF  SPLIT TYPE AIR پاالیش نفت بندرعباس 29

CONDITIONER Capacity :24,000 Btu/h 

 )کولر ضد انفجار(

 Carrier Air Conditioning Package 7.5 Tons درعباسپاالیش نفت بن 31

EXPLOSION PROOF 

 MINI–SPLIT EXPLOSION PROOF AIR پتروشیمی پردیس 31

CONDITIONER 
CONDITIONER Capacity :18,000 Btu/h 

 SPLIT UNIT EXPLOSION PROOF AIR ملی حفاری ایران 32

CONDITIONER 
CONDITIONER Capacity :24,000 Btu/h 

 SPLIT UNIT EXPLOSION PROOF AIR ملی حفاری ایران 33

CONDITIONER 
CONDITIONER Capacity :30,000 Btu/h 

 EXPLOSION PROOF WINDOW MOUNT AIR پتروشیمی لرستان 34

CONDITIONER 
CONDITIONER Capacity :28,000 Btu/h 

 EXPLOSION PROOF SPLIT TYPE AIR پتروشیمی بندر امام 31

CONDITIONER 
CONDITIONER Capacity :18,000 Btu/h 

 EXPLOSION PROOF SPLIT TYPE AIR پایانه های نفتی ایران 36

CONDITIONER 
CONDITIONER Capacity :9,000 Btu/h & 12,000 Btu/h 

 EXPLOSION PROOF PACKAGE UNIT پایانه های نفتی ایران 31

CONDITIONER Capacity :65,000 Btu/h & 80,000 Btu/h 
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 WSD-1219191قرداد شماره :  شرکت نفت و گاز پارس 31

 دستگاه طرح کانکسی ضد انفجار 11خرید 

 ) سردخانه (

 RHP-7302505428-T17قراداد شماره :  شرکت پاالیش نفت بندرعباس  39

 تن واحد ازت  61دستگاه چیلر  1خرید 

 1398-13738قرارداد شماره :  شرکت پتروشیمی شیمی بافت  41

 تن  31چیلر دستگاه  3خرید 

  KAS- 950013قرارداد شماره : شرکت پتروشیمی مارون  41

 تن ضد انفجار  61دستگاه روف تاپ پکیج  1خرید 

 P-1468-98قرارداد شماره :  خرمشهر شرکت تولید رینگ سایپا  42

 تن  11دستگاه چیلر  1خرید 

 11p /9111111 – 91 – 41ره : قرداد شما شرکت پاالیش نفت آبادان 43

 خرید قطعات کمپرسور

 AD-3404840744قرداد شماره :  شرکت پارس جنوبی 44

 خرید سردخانه زیرصفر

                                                               9111141116قرارداد شماره :  ملی حفاری ایران 41

                                                                9113141112قرارداد شماره : 

 9111141112قرارداد شماره : 

                                         ضد انفجار 24111تا کولر  11جمعا 
CONDITIONER Capacity :24,000 Btu/h 

                                                                    91111141114قرارداد شماره :  ملی حفاری 46

 ضد انفجار                                                                     11111یک دستگاه کولر 
CONDITIONER Capacity :18,000 Btu/h 


