
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنام خدا

 ....................... مدیریت محترم  شرکت

 ....................... جناب آقای مهندس 

 

در امر تولید ماشین آالت  ضمن عرض سالم ، صنایع ماشین سازی شرکت فوالد آرین مفتخر است با قدمت بیش از دو دهه
صنعتی و ارائه خدمات و تامین قطعات و لوازم جانبی با پرسنل مجرب و ماشین آالت تمام اتوماتیک جوشکاری بوم و ستون 

های نورد کاری  ، دستگاه full automatic submerged arc robotic welders of Boom & Column  و برشکاری
عزیزان فعال در عرصه صنایع کوچک و بزرگ ، برگ زرینی را در جهت شکوفایی ایران عزیز وخمکاری و تراشکاری در خدمت 

 ورق زند .

 شرح تولیدات شرکت :

 :  دیگهای بخار 

و فشار  bar 52الی  01کوره آبی با فشاری کاری  wetbackپاس تیپ  3  ( Horizontal ) افقی fire tubeدیگهای بخار 
بصورت والسی و   B.S 2790و استاندارد انگلستان  1530با پالک استاندارد ملی  bar 33 -0.62تست هیدرواستاتیک 

 تن در ساعت طراحی و تولید میگردد . 31کیلو در ساعت الی  211جوشی از ظرفیت 
 52الی  01و فشار تست هیدرواستاتیک  bar 02الی  .پاس کوره آبی با فشاری کاری  3 ( Vertical )دیگهای بخار عمودی  -

bar  و استاندارد انگلستان  1530با پالک استاندارد ملیB.S 2790   50بصورت جوشی از ظرفیت  kg/hr  500الی  

kg/hr  . طراحی و تولید میگردد 

  : دیگهای آب داغ و آب گرم 

و  bar 01کوره آبی با فشاری کاری   dry backو  wetbackپاس تیپ  3 ( Horizontal ) این نوع دیگها بصورت افقی 
بصورت والسی و    B.S - 855و استاندارد انگلستان  1100با پالک استاندارد ملی  bar 0.62فشار تست هیدرواستاتیک 

 طراحی و تولید میگردد .  kcal/hr  10/000/000الی kcal/hr  50/000جوشی از ظرفیت 

 دیگهای روغن داغ  :

پاس دو  3بصورت افقی و ایستاده طبق استاندارد انگلستان بصورت  ( Hot Oil Heater boiler )دیگهای روغن داغ 
بار طراحی  011الی  01با فشار کاری  kcal/hr 10/000/000الی  kcal/hr  80000کوئیل لوله ای با تمامی لوازم جانبی از 

 و ساخته میشود .

 :   LPGو گاز مایع  CO2مخازن تحت فشار گاز دی اکسید کربن 

و  211ظرفیت های  وآمریکا و شرکت های بازرسی کنترل کیفی استاندار ایران در ابعاد   ASMEاین مخازن تحت استاندار 
 0116111 و 31.111و 1.111.و  11.111 و 316111و  516111و  05.111و  2.2.و  3111و  5111و  0211و  0111
طراحی و ساخته می شود . مخازن گاز کربنیک با سییستم تبرید مناسب  به دو صورت ثابت و متحرک ) پشت تریلی  ( گالن 

 با ظرفیت مخزن جهت جلوگیری از اگزاست گاز از سوپاپ اطمینان ساخته و عرضه میگردد . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکتیو ، سختی گیرهای کاتیونی ، آنیونی ، ذغال R.Oهای تصفیه آب صنعتی و بهداشتی ) اسموز معکوس  انواع دستگاه
 ، فیلترهای شنی ، سیکلونها و . . . (

 فیلتر شنی :
برای استفاده در  m3/hr 521الی m3/hr5های  شنی برای تصفیه آب و حذف ذرات معلق در آب در ظرفیت هایفیلتر

 واحدهای صنعتی و غذایی ، استخرها ، تصفیه خانه های آب و فاضالب و .... به صورت عمودی و افقی ساخته می شوند . 

 دی اریتور :
های دیاریتور برای حذف گازهای خورنده مضر ،اکسیژِن و گاز های کربنیک محلول در آب و پیش گرم آب تغذیه  دستگاه

های بخار  برای تغذیه دیگ Lbs/hr001111 الی  lbs/hr211 های متفاوت از  استفاده می شود و در ظرفیتدیگهای بخار 
  ها و... طراحی و ساخته می شوند . و آزمایشگاه

 سختی گیر :
و به باال جهت  grine  5.111.111الی  grien 21.111های سختی گیر جهت حذف سختی و رسوب آب از ظرفیت  دستگاه
به صورت کاتیونی و آنیونی وذغال اکتیو جهت آب کارخانجات صنعتی و غذائی ، واحد های مسکونی ، آب تغذیه  آبتصفیه 

 ها و .... ساخته میشوند . دیگهای بخار ، سرد خانه ها ، استخر ها و تصفیه خانه های آب شهری ، آزمایشگاه
 تجهیزات کامل استخر و سونای خشک و سونای بخار و جکوزی :

های سونای خشک ، فیلترهای تصفیه آب استخر ، موگیر  های سونای بخار و دیگ های آبگرم ، دیگ ت و تولید انواع دیگساخ
جکوزی ،  air jetهای لحظه ای ، منابع کوئیلی ، استرینرها ، ایرجتهای  ها و مبدل ها ، مبدل های حرارتی و پیش گرمکن

 و در اشلهای خانگی . ……,A,B,C,D,Eشی و استخرها ، تمامی کالسهای سیستمهای ماساژ مورد استفاده در سالنهای ورز

 مشعلهای صنعتی  :

آلمانی جهت تمامی  weishauptکم مصرف و کم صدا در طرح  ٪12طراحی و تولید مشعلهای صنعتی با راندمان حرارتی 
 دیگهای بخار و اب گرم و سیستمهای هوای گرم و گرمایشی ، سازگار باتمامی کوره ها ریخته گری و آجرپزی 

 مبدلهای حرارتی و نیروگاهی و پاالیشگاهی 

 طراحی و اجراء پروژه های تاسیسات :

ارخانجات مواد غذایی و صنعتی ، تصفیه روغن بخار ، آب داغ ، آب گرم و روغن داغ ـ جهت گرمایش و خط تولید ک -حرارتی 
 ، مراکز نظامی ، آموزشی ، بیمارستانی ، مجتمعهای مسکونی و تجاری .

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعدادی از پروژه های شرکت فوالد آرین

 نام پروژه 

 آب تن و دی آریتور و مشعل و تصفیه 01دستگاه دیگ بخار 5کارخانه کنسانتره آقای میرزائی :  (0

 تن  و دی آریتور و مشعل و تصفیه آب 3دستگاه دیگ بخار  5کارخانه کشتارگاه صنعتی خوش پخت :  (5

 تن  و دی آریتور و مشعل و تصفیه آب 3دستگاه دیگ بخار  5بار :  51کارخانه خوراک دام و طیور لوزعی فشار  (3

 تن و دی آریتور و مشعل و تصفیه آب 3بخاردستگاه دیگ  5کارخانه خوراک دام و طیور آذر کاویان  : (1

 تن و دی آریتور و مشعل و تصفیه آب 2دستگاه دیگ بخار  5کارخانه کاغذ سازی بهنقش :  (2

 تن و دی آریتور و مشعل و تصفیه آب 3دستگاه دیگ بخار  0کارخانه یونولیت رشتبری  :  (.

 دی آریتور و مشعل و تصفیه آبتن و  3دستگاه دیگ بخار   0کارخانه آذر باطری :  (1

 تن و دی آریتور و مشعل و تصفیه آب 3دستگاه دیگ بخار  5کارخانه نان صنعتی پورسر دار شرکت اروم دلچین غرب  :  (3

 استخر و سونای آبشار بوکان  : کلیه دستگاههای تصفیه آب و بویلرهای آب داغ بصورت کامل (1

 خانم باخچاچی: کلیه دستگاههای تصفیه آب و بویلرهای آب داغ بصورت کاملاستخر و سونای برج مهندسین  (01

 استخر و سونای  مهندس مشفقی : کلیه دستگاههای تصفیه آب و بویلرهای آب داغ بصورت کامل (00

 کیلو کالری و کلیه تجهیزات مربوطه 0211111دستگاه دیگ روغن داغ   5پارس چاپ آریا :  (05

 برداری آرتمیای ارومیه : دیگ آب داغسازمان بهره  (03

 تن بخار 1کارخانه چی چست گلوکز : دیگ  (01

 لیتر 251111مجتمع تجاری و هتل الله بانه  : ساخت مخازن تحت فشار در حجم مجموعا   (02

 استخر و سونای آقای بهلول زاده  : ساخت دستگاهها و نصب تجهیزات استخر و سونا (.0

 کیلو 211خوراک دام و طیور آقای حسامی : دیگ بخار کارخانه  (01

 کیلو 521کارخانه خوراک دام و طیور آقای اهلل پناه  : دیگ بخار  (03

 کیلو کالری 0311111استخر و سونای شهر داری ارومیه : دیگ آبگرم  (01

 جانبیتن  و دی آریتور و تجهیزات  5کارخانه آذر سرام مهندش مشفقی : دیگ بخار  (51

 تن و تجهیزات کامل و تصفیه آب 2کارخانه قند آقای مردمی : دیگ بخار  (50

 تن در ساعت آقای مهندس سنبلی ) شرکت اسید نوین گستر ( 2دیگ بخار ) رسیور اسید (   (55

 تن  آقای امجدی تولید یونولیت . 5دیگ بخار  (53

 



 

  

 تن آقای خامودچی ) شرکت تاژینه ( 3دیگ بخار  (51

 تن کاغذ سازی برگ زرین آقای زندیش ) شرکت زرین برگ ( 2دیگ بخار  (52

 شهرداری بناب  Bو   Aکلیه تجهیزات استخر و سونا کالس  (.5

 موالئیکلیه تجهیزات استخر و سونای آب منطقه ای گیالن غرب آقای مهندس  (51

 تن در ساعت آقای مهندس شهنما سمنان 2دیگ بخار ) رسیور اسید (   (53

 تن بخار کارخانه آقای محمد پسران افشار   2دیگ  (51

 کیلو کالری استخر و سونای شهرداری نقده  0111111دیگ آبگرم ( 31

 تجهیزات کامل استخر فیزیوتراپی آقای دکتر قادر پور بوکان (30

 دیگ آبگرم آقای فتوحی شرکت استیل کاران اصفهان  (35

 تن  سوپرهیتدار خوراک دام آقای باغبان رضوان تبریز 3دیگ بخار  (33

 تن خوراک دام  سوپرهیتدار مهندس رحیم لو شهرک صنعتی شبستر 0دیگ بخار  (31

 دیگ آبگرم آقای حقی تهران    (32

 دیگ ابگرم بهداشتی آقای قلی زاده ( .3

 دیگ روغن داغ آقای وارثی (31

 دیگ بخار آقای حقی ( 33

 کیلوآقای بهنام 211دیگ بخار  ( 31

  تن آقای دیهیم   062دیگ بخار 40)

 

 سپاس و تشکر با

  

 رینآ فروش شرکت فوالد بازاریابی و واحد                                                                           

 سید رامیار برزنجی  مهندس آقای                                                                                            

  


