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معرفی شرکت

شرکت مهندسى پویش ابزار دقیق آریا بعنوان یکى از شرکتهاى فعال در زمینه تامین تجهیزات 
الکتریکال، ابزاردقیق و مکانیکال  فعالیت مى نماید 

توانمندیهاى شرکت در زمینهبازرگانى

این شرکت داراى دفاتر نمایندگى فعال به شرح ذیل مى باشد: 

- ایتالیا (رم)
- مالزى (کواالالمپور) 

1- خرید مستقیم، حذف واسطه ها و کاهش هزینه هاى تمام شده کاال حتى پایینتر از نمایندگان 
رسمى داخل ایران

2- سریع ترین روشهاى حمل از کلیه نقاط دنیا، کمترین هزینه هاى گمرکات، قبول کلیه مراحل 
ترخیص از کلیه گمرکات تا تحویل درب شرکت

3-  پرداخت اکسپرس آنالین، ارایه رسید حواله در کوتاهترین زمان 



ICOFC شرکت ملى مناطق نفت مرکزى

 شرکت پاالیش نفت الوان

شرکت برق منطقه اى ایران

شرکت پتروشیمى تبریز

SPGC شرکت گاز پارس جنوبى 

NISOCشرکت ملى مناطق نفت خیز جنوب

شرکت پاالیش گاز خانگیران

شرکت پاالیش نفت امام خمینى (شازند)

ثبت شده در لیست تامین کنندگان شرکتهاى معتبر وزارت نفت به شرح ذیل

 www.PADACO.org
info@padaco.org

- شرکت پاالیش گاز بید بلند

- شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم

س - شرکت پاالیش نفت بندر عبا

از - شرکت پتروشیمى شیر

ن - شرکت پتروشیمى کاویا

- شرکت پتروشیمى شهید تندگویان



نمایندگی ھای اخذ شده
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ات: نمایندگى پخش تجهیز

-انواع تجهیزات میترینگ و ابزار دقیق

DCS, ICSS انواع قطعات و تجهیزات سیستمهاى کنترل -

EX انواع الکتروموتورهاى ضد انفجار  -

ات: نمایندگى پخش تجهیز

-انواع تجهیزات میترینگ و ابزار دقیق

DCS, ICSS انواع قطعات و تجهیزات سیستمهاى کنترل -

EX انواع الکتروموتورهاى ضد انفجار  -

-SAFETY BARRIER انواع بریرها 

PROXIMITY SENSOR انواع سنسورهاى پراکسیمیتى 

- کشور سازنده: اروپای غربی 

-

-IGNITION BURNER انواع

BURNER MANAGEMENT SYSTEM انواع 

کشور سازنده: کانادا

-

کشور سازنده: ایتالیا

ات:ات: نمایندگى پخش تجهیزنمایندگى پخش تجهیز

ات:ات: نمایندگى پخش تجهیزنمایندگى پخش تجهیز



فعالیت های شرکت در زمینه بازرگانی

INSTRUMENT :ابزار دقیق
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-ABB ، Siemens ، Yokogawa  ،  Schneider واردات و فروش تجهیزات برق  و اتوماســـیون صــــنعتی 

-Schneider ،Endress – Huaser ، Siemens واردات و تامین تجهیزات ابزار دقیق 

تامین قطعاتی یدکی Spare Part مورد نیاز پروژه هاى صنعتی  -



فعالیت های شرکت در زمینه بازرگانی

valve :تامین انواع ولو

(PRESSURE SAFETY VALVE (PSV     

CONTROL VALVE

(PRESSURE REDUCED VALVE (PRV 

ACTUATOR
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فعالیت های شرکت در زمینه بازرگانی

 انواع کمپرسورها 

: تامین انواع تجھیزات مکانیکال دوار شامل 

Multistage Pumps

Vertical Sump Pumps

Diaphragm Pumps

Gear Pumps

Plunger Pumps

Slurry Pumps

Reciprocating compressors

Screw compressors

Rotary vane compressors
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API  انواع پمپهاى 

 انواعگیربکسهاى سبک و سنگین 



 

 
 

 پویش ابزار دقیق آریا

 Email: info@padaco.org 

 

Tell: 021-77888745 

 

Fax: 021-43855986 

 

 

 59سال   خالصه فعالیتهای انجام شده

 کارفرما برند نام پروژه

 شرکت فالت قاره -  Fisher IOOC (control valve) کنترل ولوتامین  

PRV -Regulator VALVE  Fisher IOOC  - شرکت فالت قاره 

On & off valve Elomatic Emerson IOOC  - شرکت فالت قاره 

Actuator (IQ3) Rotork  IOOC  - شرکت فالت قاره 

PROXIMITY SWITCH PEPPERL+FUCHS IOOC  - شرکت فالت قاره 

RTD WIKA  مناطق مرکزیشرکت نفت 

PSV(Pressure Safety Valve) FARRIS بهره برداری نفت و گاز غرب 

SAFTY BARRIER  PEPPERL+FUCHS پتروشیمی تبریز 

Electromotor ,PLC, relay, SEIMENS پتروشیمی مهاباد 

DCS system  ABB پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 

PRESS. TRANSMITTER YOKOGAWA پاالیش نفت الوان 

PRESS. TRANSMITTER YOKOGAWA  امام خمینیپاالیش نفت 

Level Transmitter(Inconel) Foxboro  شازند اراکپاالیشگاه نفت 

Flow Transmitter ROSEMOUNT پارس جنوبی  گاز پاالیشگاه 

Multitrend Graphic Recorder Honeywell پتروشیمی تبریز 

UPS & DC  POWER  SYSTEM RELAY SEIMENS  شازند اراکپاالیشگاه نفت 

CONTACTOR, CONTROL 

TRANSFORMER 

CUTLER HAMMER  بیدبلندپاالیش گاز 



Technical Engineering

Knowledge, Attempt & Stable Occupation

دانش، تالش و اشتغال پایدار
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 No.1, Resalat Highway , Ahmadian Ave.
Tehran ‐ Iran
TEL: (+98) 21 77888745
FAX : (+98) 21 43855986

تهران، بزرگراه رسالت، بعد از مترو باقرى، نبش
 خ احمدیان، پالك 1 واحد 1

 تلفن: 77888745 فکس: 43855986 
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