
 ابزاردقیق قسمت در اصفهان برق تولید مدیریت شرکت داخل ساخت قطعات

تصویر 

 قطعه/تجهیز

نام 

 قطعه/تجهیز

مشخصات فنی )به طور 

(، kwمثال توان)

(، m(، هد)m^ /hدبی)

 (، و ...(mmابعاد)

نوع نیروگاه 

 گازی/بخار

نوع واحد )به طور 

،  F  ،Fمثال 

V      ،MHI  و

)... 

سازنده 

قطعه/تجهیز 

)نام،نشانی 

 پستی، سایت(

تعداد نصب شده 

قطعه/تجهیز در هر 

 واحد)عدد(

سال ساخت 

 قطعه/تجهیز

محل نصب در 

 نیروگاه

 

 

 

 لول ساخت

 سطح سوئيچ

 هيترهاي

 فشارقوي

  نیروگاه بخار 

شرکت مدیریت 

تولید برق 

 اصفهان

 0931 شش عدد
هیترهای فشار 

 5&4واحد  –قوی 

 

 

 

 فلوسوئيچ ساخت

 پيستوني

 و آب مخصوص

 روغن

  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 0931 چهار عدد
کمپرسور 

 هیدروژن

 

 فلوسوئيچ ساخت

 مخصوص پالکي

 روغن و آب
  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 0933 چهار عدد
مسیر آب خنک 

 کن کلوز سیکل

 

 يتس ساخت

 واسپيندل وپالک

 والوهاي کنترل

 سوپر اسپري، آب

 کندانسه هيتر،آب

 هيترهاي

  فشارقوي

  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 0930 عدد ده 
سیکل آب و بخار 

 واحد ها



 ابزاردقیق قسمت در اصفهان برق تولید مدیریت شرکت داخل ساخت قطعات

تصویر 

 قطعه/تجهیز

نام 

 قطعه/تجهیز

مشخصات فنی )به طور 

(، kwمثال توان)

(، m(، هد)m^ /hدبی)

 (، و ...(mmابعاد)

نوع نیروگاه 

 گازی/بخار

نوع واحد )به طور 

،  F  ،Fمثال 

V      ،MHI  و

)... 

سازنده 

قطعه/تجهیز 

)نام،نشانی 

 پستی، سایت(

تعداد نصب شده 

قطعه/تجهیز در هر 

 واحد)عدد(

سال ساخت 

 قطعه/تجهیز

محل نصب در 

 نیروگاه

 

 

 

 راه و طراحي

 هيدروليک اندازي

 4 واحد کوپلينگ

  بخار نیروگاه 
 تولید مدیریت

 اصفهان برق
 4واحد  0930 یک عدد

 

 BMS سيستم

  بخار نیروگاه  3 واحد بويلر
شرکت کیان 

 کنترل
 9واحد 0933 عددیک 

 

 راه و طراحي

 هيدروليک اندازي

 کوپلينگ

 واحد 2 فيدپمپ

3 

  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 9واحد  0930 یک عدد

 

 راه و طراحي

 سيستم اندازي

 و مونيتورينگ

 حفاظت

Turbine 
Stress 

  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 دو مجموعه

 0939لغایت 0930

 

 0931لغایت   0931

 5&4واحد های  

 

 ساخت و طراحي

 سامانه واجراي

    - هيدرواستپ

 الکترونيک بخش

 افزار ونرم

  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 0931 بیست  عدد

هیترهای فشار 

قوی ودرام واحد 

 های نیروگاه



 ابزاردقیق قسمت در اصفهان برق تولید مدیریت شرکت داخل ساخت قطعات

تصویر 

 قطعه/تجهیز

نام 

 قطعه/تجهیز

مشخصات فنی )به طور 

(، kwمثال توان)

(، m(، هد)m^ /hدبی)

 (، و ...(mmابعاد)

نوع نیروگاه 

 گازی/بخار

نوع واحد )به طور 

،  F  ،Fمثال 

V      ،MHI  و

)... 

سازنده 

قطعه/تجهیز 

)نام،نشانی 

 پستی، سایت(

تعداد نصب شده 

قطعه/تجهیز در هر 

 واحد)عدد(

سال ساخت 

 قطعه/تجهیز

محل نصب در 

 نیروگاه

 

 

 

 

 ساخت و طراحي

 کنترل و کنتور

 ورودي آب کننده

 کالريفاير

  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

تصفیه خانه واحد  0933 سه عدد 
4&5 

 

 

 ساخت و طراحي

 انداز راه تايمر

 آهک نقاله

  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 0931 سه عدد
 واحد خانه تصفیه

4&1&9 

 

 ساخت و طراحي

 سنج سطح

 ديجيتالي

 با مغناطيسي

 1cm دقت

  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 0931 یک عدد
هیترهای فشار 

 قوی

 

 کوره ساخت

 جهت الکتريکي

 و تست

 کاليبراسيون

 دما سنسورهاي

  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 0931 یک عدد
آزمایشگاه 

 کالیبراسیون

 

 دستگاه ساخت

 کارتهاي تست

A.E.G Timer 

  بخار نیروگاه 
 تولید مدیریت

 اصفهان برق
 0939 یک عدد

آزمایشگاه ابزار 

 دقیق



 ابزاردقیق قسمت در اصفهان برق تولید مدیریت شرکت داخل ساخت قطعات

تصویر 

 قطعه/تجهیز

نام 

 قطعه/تجهیز

مشخصات فنی )به طور 

(، kwمثال توان)

(، m(، هد)m^ /hدبی)

 (، و ...(mmابعاد)

نوع نیروگاه 

 گازی/بخار

نوع واحد )به طور 

،  F  ،Fمثال 

V      ،MHI  و

)... 

سازنده 

قطعه/تجهیز 

)نام،نشانی 

 پستی، سایت(

تعداد نصب شده 

قطعه/تجهیز در هر 

 واحد)عدد(

سال ساخت 

 قطعه/تجهیز

محل نصب در 

 نیروگاه

 

 

 

 کنتور ساخت

  فلوي جهت

 سوخت

 

 
  بخار نیروگاه

شرکت آرمان 

 فراپژوه
 واحد های نیروگاه 0931 چهار عدد

 

 .Pt مبدل ساخت

 سيگنال به    

 

 

 

  بخار نیروگاه
 آرمان شرکت

 فراپژوه
 1واحد  0931 ده عدد

 

 

 نشان ساخت

 ديجيتال دهنده

 RSورودي با

    
  بخار نیروگاه 

 آرمان شرکت

 فراپژوه
 0واحد  0930 دوازده عدد

 

 انتقال ساخت

 سيگنال دهنده

 با

    RSيخروج

  بخار نیروگاه 
 آرمانشرکت 

 فراپژوه
 4واحد  0930 دو عدد

 

 Volume ساخت

chamber  
 جهت

Reference 
Transmitter 

 سطح

  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 5&  4واحد  0931 دو عدد



 ابزاردقیق قسمت در اصفهان برق تولید مدیریت شرکت داخل ساخت قطعات

تصویر 

 قطعه/تجهیز

نام 

 قطعه/تجهیز

مشخصات فنی )به طور 

(، kwمثال توان)

(، m(، هد)m^ /hدبی)

 (، و ...(mmابعاد)

نوع نیروگاه 

 گازی/بخار

نوع واحد )به طور 

،  F  ،Fمثال 

V      ،MHI  و

)... 

سازنده 

قطعه/تجهیز 

)نام،نشانی 

 پستی، سایت(

تعداد نصب شده 

قطعه/تجهیز در هر 

 واحد)عدد(

سال ساخت 

 قطعه/تجهیز

محل نصب در 

 نیروگاه

 

 

 

 فيلترهاي ساخت

 هوا کن خشک

 هاي کن خشک)

 (يخچالي
  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 9کمپرسور واحد  0931 دو عدد

 

 
 ساخت

 گم اجکتورديافرا

  تزريق)خالء

 (کلر

  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 واحد شیمی  0931 یک عدد

 

 ساخت و طراحي

 اندازه سامانه

 وترانسميتر گيري

 با توربين سرعت

 22 تا 4 خروجي

 آمپر ميلي

 RS وخروجي

 همراه به    

 راه دهنده نشان

 دور

  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 9واحد  0931 عدد یک



 ابزاردقیق قسمت در اصفهان برق تولید مدیریت شرکت داخل ساخت قطعات

تصویر 

 قطعه/تجهیز

نام 

 قطعه/تجهیز

مشخصات فنی )به طور 

(، kwمثال توان)

(، m(، هد)m^ /hدبی)

 (، و ...(mmابعاد)

نوع نیروگاه 

 گازی/بخار

نوع واحد )به طور 

،  F  ،Fمثال 

V      ،MHI  و

)... 

سازنده 

قطعه/تجهیز 

)نام،نشانی 

 پستی، سایت(

تعداد نصب شده 

قطعه/تجهیز در هر 

 واحد)عدد(

سال ساخت 

 قطعه/تجهیز

محل نصب در 

 نیروگاه

 

 

 

 

 کيج سازي بهينه

 آف شات ويالگ

 والوهاي

 اتمايزينگ

 5 واحد مشعلهاي

  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 0931 عدد  یک
مشعلهای مازوت 

 1بویلر واحد 

 

 

 

 ساخت و طراحي

 سامانه واجراي

 گيري اندازه

 روتور دماي

  بخار نیروگاه 

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 0933 یک عدد

 رکوردر 

 مگاوار –مگاوات 

 4فرمان  واحد اتاق

 

 وساخت طراحي

 اخطار سامانه

ALARM 
SYSTEM بيست 

 خروجي با کاناله

      RSدور ه را

 راه نمايش براي

 همراه به دور

 محلي نشاندهنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بخار نیروگاه

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 0930 یک عدد

فید واتر پمپ 

  1شماره

 9واحد 



 ابزاردقیق قسمت در اصفهان برق تولید مدیریت شرکت داخل ساخت قطعات

تصویر 

 قطعه/تجهیز

نام 

 قطعه/تجهیز

مشخصات فنی )به طور 

(، kwمثال توان)

(، m(، هد)m^ /hدبی)

 (، و ...(mmابعاد)

نوع نیروگاه 

 گازی/بخار

نوع واحد )به طور 

،  F  ،Fمثال 

V      ،MHI  و

)... 

سازنده 

قطعه/تجهیز 

)نام،نشانی 

 پستی، سایت(

تعداد نصب شده 

قطعه/تجهیز در هر 

 واحد)عدد(

سال ساخت 

 قطعه/تجهیز

محل نصب در 

 نیروگاه

 

 

 

 رکوردر ساخت

paperless 
 

  بخار نیروگاه 
شرکت غزال 

 پیشرو
 0933 چهل عدد

کلیه واحدهای 

 نیروگاه

 

 ساخت و طراحي

 کنترل مدار

 ها مشعل چشمي

 طيف اساس بر

UV & IR 

  بخار نیروگاه 
شرکت راه سبز 

 چهلستون
 5&4واحد  0931 ده عدد

 

 غالف ساخت

 کوره دوربينهاي

 

 

 

  بخار نیروگاه

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 5&4واحد  0933 سه  عدد

 

 و اسليو ساخت

 رگالتور کلوژر

 گازي  فلو اگزيال
  بخار نیروگاه 

افق تحول 

 سپاهان
 0931 چهار عدد

ایستگاههای 

 تقلیل فشار گاز 

 

 مبدلهاي ساخت

 کانورتور سيگنال

  

 
 
 بخار نيروگاه

 
 آرمان شرکت

 فراپژوه
 0933 شانزده عدد

ابزار  ،آنالوگ 

 دقیق 

 نیروگاه

 

 سيستم

 مونيترينگ

 توربين ويبريشن

 

 
 4توربین واحد  0933 یک مجموعه شرکت برگ  بخار نيروگاه



 ابزاردقیق قسمت در اصفهان برق تولید مدیریت شرکت داخل ساخت قطعات

تصویر 

 قطعه/تجهیز

نام 

 قطعه/تجهیز

مشخصات فنی )به طور 

(، kwمثال توان)

(، m(، هد)m^ /hدبی)

 (، و ...(mmابعاد)

نوع نیروگاه 

 گازی/بخار

نوع واحد )به طور 

،  F  ،Fمثال 

V      ،MHI  و

)... 

سازنده 

قطعه/تجهیز 

)نام،نشانی 

 پستی، سایت(

تعداد نصب شده 

قطعه/تجهیز در هر 

 واحد)عدد(

سال ساخت 

 قطعه/تجهیز

محل نصب در 

 نیروگاه

 

 

 

Power 
Supply 

monitor  

 
 
  بخار نيروگاه

 مدیریت شرکت

 برق تولید

 اصفهان

 1&4 واحد 0931 یک مجموعه

 

 رکوردر 

 انحراف معيار 

 واحد پنج
 

 
 
  بخار نيروگاه

شرکت غزال 

 پیشرو
 0931 مجموعهیک 

  1واحد 

 نیروگاه

 

 مدار فرمان 

کمپرسورهاي 

 3واحد
 

 
 
  بخار نيروگاه

شرکت مدیریت 

تولید برق 

 اصفهان

 9کمپرسور واحد  0931 یک عدد

 

ساخت کارت 

 الجيک

 واحد پنج
 

 
 
  بخار نيروگاه

شرکت مدیریت 

تولید برق 

 اصفهان

 0931 یک عدد
  1واحد 

 نیروگاه 

 

 محاسبه ساخت

 انتقال و گر

 دهنده

 و دما سيگنالهاي

 توسط رطوبت

SMS 

 

 
 
 
 بخار نيروگاه

 
شرکت آرمان 

 فراپژوه
 1و4واحد  0931 سه مجموعه



 ابزاردقیق قسمت در اصفهان برق تولید مدیریت شرکت داخل ساخت قطعات

تصویر 

 قطعه/تجهیز

نام 

 قطعه/تجهیز

مشخصات فنی )به طور 

(، kwمثال توان)

(، m(، هد)m^ /hدبی)

 (، و ...(mmابعاد)

نوع نیروگاه 

 گازی/بخار

نوع واحد )به طور 

،  F  ،Fمثال 

V      ،MHI  و

)... 

سازنده 

قطعه/تجهیز 

)نام،نشانی 

 پستی، سایت(

تعداد نصب شده 

قطعه/تجهیز در هر 

 واحد)عدد(

سال ساخت 

 قطعه/تجهیز

محل نصب در 

 نیروگاه

 

 

 

 
 

 

 فلومتر 

  مدرج شيشه اي

 
 بخار نيروگاه

 

شرکت مدیریت 

تولید برق 

 اصفهان

 0939 یک عدد
واحد شیمی 

 نیروگاه

 

 UV/IR باندل فيبر نوري
   -    nm 

 بخار نيروگاه بخار
داده پرداز شهاب 

 فجر
 5و4بويلر واحد 1331 22

 

گوي شناور  لول 

 سوئيچ
 ، دماي  Bar   فشار 

   ºC   
 نيروگاه اصفهان بخار نيروگاه بخار

 نصب شده عدد5

 45تعداد ساخته شده 
 هيترهاي فشار قوي 1333

 


