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نام  -ا صنعت تدبیر پایا فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده کار vacuum packageنام محصول : اجکتور خالء چند مرحله ای مدل  || فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا EJشرح محصول : اجکتور تولید خالء و جابجایی و ترکیب سیاالت مدل  - Ejectorنام التین :  -نام محصول : اجکتور خال 

کدیگر متصل شده اند ، بایستی از چند مرحله اجکتور که به صورت سری به یودیت نسبت تراکم اجکتور های بخارشرح محصول : برای ایجاد خالء باالو رفع محد - Ejector, multi stage vaccum, model vacuum package, UNKNOWN BRAND ,distributor KARA SANAT TADBIR PAYAالتین : 

له و کاهش بار ورودی به در این موارد در صورت امکان ، جهت تقطیر بخار خروجی از هر مرح خالء تولید می نمایند. mbar 01/0مرحله بوده و تا میزان  6(( گفته می شود. مجموعه اجکتور های بخار حداکثر  Multi-Stage Steam Ejectorتا نسبت تراکم مورد نیاز تامین گردد. به این مجموعه از اجکتور های بخار  ،استفاده نمود

, Deaeratorنام التین :  -کننده کارا صنعت تدبیر پایا  کاربرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه (Degasifying Packageنام محصول : دیریتور ) ||شود.به این ترتیب کاهش قابل مالحضه ای در مصرف بخار محرک ایجاد می گردد. مرحله بعد از کندانسورهای میانی استفاده می

structured packing, usage gas and oil Industrial and petrochemical, producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA - ( شرح محصول : دی اریتورDegasifying Package دی اریتور تجهیزی است ) که از آن برای حذف کردن اکسیژن و

 Filter, cartridge, usage fluids purification gas andنام التین :  -کاربرد تصفیه سیاالت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا  cartridgeنام محصول : فیلتر  ||شود. گازهای حل شده در آبی که خوراک بویلرهای تولید بخار است، استفاده می

oil and petrochemical industries, producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA - می و صنایع تصفیه آب می باشد. کاربرد این محفظه ها حذف کثیفی، شرح محصول : فیلتراسیون فرآیندی کاراجت، سیستم فیلتر تخصصی برای کاربرد های پاالیش، پتروشی

, Scrubber, jet scrubber, usage gas and oil Industrial and petrochemicalم التین : نا -کاربرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا  jet scrubberنام محصول : اسکرابر  || پوسیدگی، آب و آالینده ها برای عملیات مختلف می باشد.

producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA - ند. مایع تنظیف این جداسازی را از طریق حل کردن، به دام انداختن، و یا واکنش شیمیایی با آلودگی شرح محصول : اسکرابر های خیس دربرگیرنده اجزایی برای جداسازی آلودگی ها از جریان گازی توسط پاشش مایع می باش

 Steam trap, for condense gas drain, model ball float, producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributorنام التین :  -مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا  ball floatجهت تخلیه گازهای کندانس مدل  نام محصول : تله بخار ||ها انجام میدهد

KARA SANAT TADBIR PAYA -  .تخلیه گاز های کندانس به محض شکل گیری )مگر در حالتیکه استفاده از گرمای محسوس کندانس مایع مدنظر1عملکرد اصلی تله های بخار به شرح زیر می باشد: 3شرح محصول : تله بخار تجهیزی برای تخلیه گاز های کندانس و غیر قابل کندانس با مصرف یا افت بسیار جزئی بخارمی باشد . 

 Holder, spring, pipingنام التین :  -مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا  spring hangerنام محصول : نگهدارنده فنری سیستم های لوله کشی مدل  ||. قابلیت تخلیه هوا و دیگر گاز های غیر قابل کندانس3. مصرف بخار بسیار پایین )مقرون به صرفه بودن(2باشد( 

systems, model spring hanger, producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA - نام  ||گیرد. اده قرار میشرح محصول : هنگر و ساپورت های ارتجاعی برای جبران تغییر مکان ناشی از نیرو های حرارتی و مکانیکی در سیستم های لوله کشی مورد استف

 SIحصول : صدا خفه کن مدل شرح م - Silencerنام التین :  -نام محصول : سایلنسر  ||کاربرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا HEمدل  shell and tubeشرح محصول : کندانسور سطحی  - Surface Condenserنام التین :  - سطحیمحصول : کندانسور 

 Filter separator, cartridge, usageنام التین :  -ت تدبیر پایا مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنع in 4کاربرد تصفیه سیاالت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی سایز  cartridgeنام محصول : فیلتر سپراتور  ||کاربرد صنایع نفت و گاز فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا

fluids purification gas and oil and petrochemical industries, size 4 in ,producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA -  پتروشیمی ، پاالیشگاهی ،شیمیایی,  نیروگاه های برق و ... شرح محصول :  سپراتور ها به طور گسترده ای  در صنایع

نام  -نام محصول : استاتیک میکسر  ||م تجارتی مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایافاقد نا DESUشرح محصول : دی سوپرهیتر نازلی مدل  - Desuperheaterنام التین :  -نام محصول : دی سوپرهیتر  ||جهت جدا سازی قطرات مایع و ذرات جامد ازانواع  گازها مانند بخار،هوا و.. مورد استفاده قرار می گیرند. 

نام  ||فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا shell-tubeشرح محصول : مبدل حرارتی مدل  - Heat Exchangerنام التین :  -نام محصول : مبدل حرارتی  ||نام تجارتی فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا ST-Mشرح محصول : میکسر استاتیک مدل  - Static Mixerالتین : 

مرجع عرضه کننده کارا صنعت  SP-Nشرح محصول : نازل اسپری مدل  - Nozzle Sprayنام التین :  -نام محصول : نازل اسپری  ||نام تجارتی فاقد نام تجارتی مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا PR-Vشرح محصول : مخزن تحت فشار مدل  - Pressure Vesselنام التین :  -محصول : مخزن تحت فشار 

ثابت می شود و کمک ای نامطلوب سیستم پایپینگ می تواند منشاء متفاوتی داشته باشد  در یک حرکت دینامیکی شدید، اسنابر به سرعت تبدیل به یک اتصال صلب و تجهیزی است که به عنوان تکیه گاه مانع از وارد شدن آسیب به پایپینگ یا سایر اجزای متصل به آن می شود. تکان ه نام محصول : اسنابر هیدرولیکی ||پایاتدبیر 

های مخلوط کننده می توانند جایگزین از این اجکتور جهت ترکیب، مخلوط و یا سیرکوله نمودن مایعات و همچنین حل کردن پودرهای جامد در مایع استفاده استفاده می شود. اجکتور (Jet Mixerر میکسر )محصول : اجکتو نام ||میکند تا انرژی دینامیکی ناشی از جابجایی ناخواسته فورا به تکیهگاه منتقل و به شکلی امن محو شود.

باشد. شیرهای اطمینان : هدف از طرحی و نصب شیرهای اطمینان، حفظ جان افراد، تجهیزات و یا خواص مواد در برابر ازدیاد فشار مینام محصول : شیر اطمینان ||یره و همچنین حوضچه های خنثی سازی اسد و یا باز استفاده میشوند، باشند. مناسبی جهت پمپ های سانتریفیوژ و یا همزن های مکانیکی که در مخازن و تانک های ذخ

و ... اشاره  کنندههای مبدل گرمایی، خرابی سیستم خنکهای شیمیایی ناخواسته، پارگی لولهتوان به انسداد خروجی، انبساط گرمایی، واکنشتواند باعث ایجاد اضافه فشار در سیستم شود، میگیرند. از جمله عواملی که مید و جلوگیری از افت فشار بیش از حد، پس از تخلیه، مورد استفاده قرار میبرای آزادسازی فشار مازاد از طریق تخلیه موا

 Industrial chiller, model steam jet chiller ,capacity 10-20000 kW, usage gasنام التین :  -کاربرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا  kW 20000-10ظرفیت  steam jet chillerنام محصول : چیلر صنعتی مدل  ||نمود. 

and oil Industrial and petrochemical ,producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA - تجهیزات هزینه بخار چیلرهای در. شود شرح محصول : عملکرد آن بر اساس کاهش نقطه جوش آب در خالء است. خالء مورد نیاز بوسیله ی تغییر فشار بخار تولید می 

, Cleaning system, bondelنام التین :  -ا جهت شستشوی تیوب های کندانسور هوا خنک در صنعت نفت و گاز مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پای ACC cleaning system مدل باندل کننده تمیز سیستم:  محصول نام ||.باشد می کمتر معموال چیلر انواع سایر به نسبت  اولیه

model ACC cleaning system, for air cooled condenser tubes cleaning in oil and gas industrial, producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA -  شرح محصول : تجهیزACC CLEANING SYSTEM  در برگیرنده یک سری
یا به هر دلیلی کثیف می شوند و لذا راندمان انتقال حرارتشان به  یوب های این کندانسورها به منظور افزایش انتقال حرارت فین )پره( نصب می شود که این فین ها به تدریج رسوب می گیرند ونازل پر فشار می باشد که توسط یک پمپ پرفشار با آب تغذیه شده و برای شست و شوی تیوب های کندانسور هواخنک به کار می رود.  بر روی ت

 ,Flow meter, flow meterنام التین :  -بیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع سازنده کارا صنعت تد Flow-Nozzle/FN01نام محصول : دبی سنج فلومتر مدل  ||طرز قابل مالحظه ای کاهش می یابد. بنابراین این سیستم شست و شو با شستن فین ها با آب فشار باال، راندمان را افزایش می دهد. 

model Flow-Nozzle/FN01, producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA -  .در روش های اندازه گیری هد سیال، در مسیر جریان سیال محدودیت هایی ایجاد شده تا شرح محصول : فلونازل تجهیزی است که بر اساس روش اندازه گیری هد سیال کار می کند
یا خوردگی ممکن است باعث سایش یا آسیب رساندن به اوریفیس شود. فلونازل به خاطر سطح صاف و صیقلی ورودی خود دارای ضریب  یری جریان با سرعت باال استفاده می شود ، جایی که فرسایشباعث افت فشار شوند و سپس با استفاده از معادله برنولی و اختالف فشار دو سر تجهیز دبی جریان محاسبه شود. از فلونازل برای اندازه گ

مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا  Orifice-Plate/OP01نام محصول : دبی سنج روزنه دار مدل  ||گیری هد سیال در همان اندازه می باشد. صر روش های اندازهتخلیه باالتری نسبت سایر تجهیزات اندازه گیری اختالف فشار است که این به معنای ظرفیت بیشتر اندازه گیری دبی در مقایسه با اکثر عنا

شرح محصول : اوریفیس یک صفحه مسطح است که یک سوراخ لبه تیز به طور دقیق در آن تراش خورده و بصورت هم  - Flow meter, orificed, model Orifice-Plate/OP01 ,producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYAنام التین :  -صنعت تدبیر پایا 
. این فشردگی باعث افزایش سرعت و کاهش فشار کمتری در ز عبور از روزنه ناگهان منبسط می شود و به قطر کامل لوله می رسد. این عمل بالفاصله پس از دهانه باعث تشکیل فشردگی در جریان می شودمرکز با لوله قرار گرفته است. هنگامی که مایع در لوله جریان می یابد جریان با نزدیک شدن به روزنه ناگهان منقبض می شود و پس ا

نام محصول : خنک کننده آزمایشگاهی نمونه آب یا  ||برای گلوگاه بسیار کمتر از یک لوله ونتوری یا یک فلونازل است. Cیع استفاده کرد. به دلیل انقباض ناگهانی در ابتداری اوریفیس و انبساط ناگهانی متعاقب آن پس از گلوگاه، ضریب تخلیه گلوگاه می شود. سپس می توان از اختالف فشار در گلو برای اندازه گیری میزان جریان ما

 ,Cooler, laboratory water or steam sample from boiler, model Sample-Cooler/SC01, producer KARA SANAT TADBIR PAYAنام التین :  -مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا  Sample-Cooler/SC01بخار از بویلر مدل 

distributor KARA SANAT TADBIR PAYA - تم را تا دمای مناسب جهت انجام آزمایش ها و آنالیز ها پایین می آورند.از سمپل کولرها صرفا جهت خنک ا یکی از تجهیزات حیاتی هر سیستم نمونه گیر هستند. سمپل کولرها مبدل های حرارتی پوسته و لوله کوچکی هستند  که دمای نمونه بخار سیسشرح محصول : سمپل کولره
ین در ا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر پذیرفته و ممکن است دچار خطا شوند.جریان مختلف الجهت درون پوسته و کویل مانند یک مبدل حرارتیرساندن دمای آن به دمای معینی جهت انجام تست ها استفاده می شود. اهمیت این عمل بدان دلیل است که برخی از آزمایش ها از دمای نمونه  کردن نمونه استفاده نمی شود بلکه برای

 Venturi tube, converterتین : نام ال -مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا  Venturi-Tube/VT01نام محصول : لوله ونتوری تبدیل فشار مدل  ||سمپل کولر ها ، بخار را میعان کرده و آب داغ آن را به آب سرد تبدیل می کند که برای استفاده در نمونه برداری مناسب گردد.

pressure, model Venturi-Tube/VT01, producer KARA SANAT TADBIR PAYA ,distributor KARA SANAT TADBIR PAYA - شود و فشار با توجه به بقای یشود با توجه به معادله پیوستگی، سرعت زیاد مشرح محصول : ونتوری تیوب برای تبدیل فشارها به کار می رود. وقتی قطر لوله کوچک می

مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا  Rupture-Disc/RD01نام محصول : دیسک شکست مخازن مدل  ||ای برنولی به دست آورد.توان از ترکیب معادله پیوستگی و معادله معادلهمی شود. برای محاسبه افت فشار در لوله ونتوریمی شود. انرژی جنبشی با افت فشار یا گرادیان فشار باالنسمی انرژی کم

ل فشار برگشت ناپذیر است که محرک آن فشار درون شرح محصول : راپچر دیسک یا دیسک شکست یک وسیله کنتر - Rupture disc, tanks ,model Rupture-Disc/RD01, producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYAنام التین :  -صنعت تدبیر پایا 
 ز پیش تعیین شده )فشار مثبت یا خالء( باز خواهد شد.می آید زیرا صفحه ی تعبیه شده در آن نوعی غشاء یک بار مصرف بوده که با رسیدن به یک فشار اسیستم بوده و به گونه ای طراحی شده است که صفحه ی آن در بازه فشاری معینی منفجر می شود. راپچر دیسک نوعی وسیله فدا شونده به حساب 

شرکت 
 دانش بنیان
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اجکتور خالء چند مرحله ای مدل : نام محصول 

vacuum package فاقد نام تجارتی 

مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا

 Ejector, multi stage: نام التین 

vaccum, model vacuum 

package, UNKNOWN BRAND ,

distributor KARA SANAT 

TADBIR  PAYA

برای ایجاد خالء باالو رفع : شرح محصول 

محدودیت نسبت تراکم اجکتور های بخار ، 

بایستی از چند مرحله اجکتور که به صورت سری 

به یکدیگر متصل شده اند استفاده نمود ،تا 

به این . نسبت تراکم مورد نیاز تامین گردد

 Multi-Stageمجموعه از اجکتور های بخار 

Steam Ejector ) )گفته می شود .

 مرحله بوده 6مجموعه اجکتور های بخار حداکثر 

 خالء تولید می mbar 01/0و تا میزان 

در این موارد در صورت امکان ، جهت .نمایند

تقطیر بخار خروجی از هر مرحله و کاهش بار 

ورودی به مرحله بعد از کندانسورهای میانی 

به این ترتیب کاهش قابل .استفاده می شود

مالحضه ای در مصرف بخار محرک ایجاد می 

.گردد

: -شرح کارشناس 

 structuredدیریتور : نام محصول 

43,75,38,64,

60

شهرک صنعتی-مشهد: نشانی دفتر مرکزی  |  

نشانی | 870شماره -15اندیشه -2فاز-توس  

2فاز-شهرک صنعتی توس-مشهد: کارخانه  -

870شماره -15اندیشه 

051-

35413212-

35411037-

35411038 | 

051: فکس  -

35413211

0513541321

1

0912124336

7

sales@kara

jet.com

www.karaj

et.com
1397/09/01

شرکت دانش 

بنیان

278

pars  asia 

fluid 

engineering 

co

10320636090411386585947

سازنده 

Manufactu

rer

ایرانداخلی

: -نام محصول 

: -نام التین 

پاور یونیت هیدرولیک، : شرح محصول 

Hydraulic Power Unit

: -شرح کارشناس 

تهران، بلوار میرداماد: نشانی دفتر مرکزی  | ، 

، کد6، واحد 39خیابان نفت شمالی، پالک   

1919733158: پستی

2640817-

26408119| 

 : فکس

26408121

26408121
0912277711

4

e.tabataba

ei@parsflu

id.com

www.parsf

luid.com
1397/09/01
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