
 

 بسمه تعالی

 مكانیكی  یآب بند هایتولید کننده داخلی سیستم فنساتوانمندی شرکت  : موضوع

Mechanical Seal 

 سالم؛  با

هشتم خیابان    ،، شهرک صنعتی گلگون، تهرانایران  ه در موقعیت جغرافیاییك(  بندی )های آبفن آوران نوین سیستم  شركت

 12  دارای  باشد ومتر می  120اداری    ساختمان  همچنین  و  متر  500  مسقف   فضای  در  متر  500  مساحت  به  زمینی  در  ،  38پالک    ،شمالی

 شرکت مهندسی و فنی کادر سابقاً کهداخلی    مجرب  متخصصان  و   كارشناسان  از  گروهی  مشاركت   با  1400  سال   در  انسانی   نیروی  نفر

 های آب بندی راشرکت آرسن تولید کننده داخلی سیستم  و کادر مدیریت و معاونت ایران در آلمان بورگمن نماینده پارس بورگمن

 صنایع  و  چوب  نیروگاه،  فوالد،   پتروشیمی،  گاز،  نفت،  صنایع  در  بندی  های آب سیستم  نصب  و  ساختطراحی،    زمینه  در دادندمی  تشكیل

 باشد. و تولید متخصص می مهندسی  ،بازرگانی  كادر دارای و دارویی شروع به فعالیت نموده و غذایی 

مختلف از   یهاهیدییشركت ضمن اخذ تا  نیمحصول خواهد بود ا  تیفیعامل ك  نیمهمتر  دیتول  ییو توانا  یدانش فن  نکهیبه ا  تیبا عنا 

از جمله عضویت در فهرست بلند منابع دستگاه مركزی وزارت نفت    ی،بندآب  ی هاستم یدر خصوص س  ی و خارج  یمراجع متعدد داخل

(AVL)    ایران  و به روزترین   نیطبق برتر  توانایی این را دارد كه  ،)ستصا(و همچنین عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی 

از توقف   ،كشور  یمیگاز و پتروش  ،مختلف نفت  عیدر صنا  همم  یدكیقطعات    هیقابل توجه در ته  یارز  ییجوها، عالوه بر صرفهاستاندارد

 . دینما یریجلوگ  و ضروری مهم  اقالم نیا هیته تی بخاطر محدود  دیتول یندهایفرآ

این طراحی،    دارای  شركت  متخصصان  زمینه  در  درخشانی  سیستم سابقه  تعمیر  آبتولید،  سیل  های  مکانیکال  ویژه  به  و  بندی 

كه در پیوست   را دارند   DGSو    API PLANو    SEALهای مختلف  های شركت بورگمن آلمان در دورهبوده و گواهی نامهها  سیستمساپالی

 گردد. خدمتتان ارسال می

شركت فنسا ضمن آگاهی از حساسیت باالی این قطعات برای تجهیزات دوار و ماشین آالت صنعتی با ایجاد یک فضای تولید مناسب،  

،  نیروهای با تجربه، توانمند  ا جذببندی همراه ب های آبمطابق با استانداردهای روز جهت تولید تخصصی قطعات و محصوالت سیستم 

های خارجی را با قیمتی رقابتی در اختیار مشتریان تواند حتی گاهی كیفیتی باالتر از نمونهمی  ،آموزش دیده و متخصص در این زمینه

 محترم و صنعت كشور قرار دهد. 

با OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, 5S  های  دارای گواهی نامهفنسا  الزم به ذكر است شركت  

 باشد. آلمان می DOKKSار شركت باعت



 

تولید  نیازهای  تاًمین  جهت  وو كاربردی    اقتصادی  بسیار  كارگاه  تجهیزات   توان به جمله می   این  از  شده كه  تهیه  محصول  تخصصی 

  ، دستگاه Lappingسطح همراه با المپ مونو كروماتیک، دستگاه    صافی  كنترل  های فرز،سطوح، دستگاه  سایش   و  تراشکاری  هایدستگاه

Air Test  گیری  های اندازهفلزات، ابزار  جوشکاری  های، پرس، كوره حرارتی و ماشینMahr    آلمان وMitutoyo  اشاره كرد كه   ژاپن 

 . دهد  می را تشکیل كارگاه این اصلی تجهیزات

 را  سیال خواص بررسی همچنین و  مشتریان  هایدرخواست  بررسی  كه باشد می  مهندس  نفر 4 تعداد  شركت شامل این  مهندسی  واحد

 و   اصالحات   نکات،   در موارد مورد نیاز   نمایند و می  تعیین   شركت  توجه به محصوالت  را با  آن  اجزاء  و مواد  بند آب  نوع  و   دهند می  انجام

 دهند.می انجام  بندآب در خواسته متقاضی تامین جهت را الزم تغییرات

بندی و دارا بودن سوابق حضور در مناقصات های آببا كیفیت داخلی انواع سیستمه  تا بعنوان یک تولید كنند  الزم به ذكر است، مفتخریم

ی هر  ها و قطعات مختلف آن، گامهای فراوان تعمیر، طراحی و معادلسازی موفق در زمینه ساخت و تولید مکانیکال سیلمختلف و تجربه 

چند كوچک با هدف خدمت به میهن عزیزمان به همراه كسب رضایتمندی از تمامی مشتریان، با انجام كارهایی در خور تحسین كه در  

 ایم. كیفیتی باال برداشته شرایط بحرانی مشتریان محترم انجام پذیرفته است را،  با عکس العملی سریع و

 

 

 :مهندسی و تولید مدیربه سمت  مهندس سید احمد اطیابی کارشناس مكانیک

در    14مدت  ه  ب - عضویت  بسال  پارس  بورگمن  شركت ه  شركت  شعبه  عنوان 

EagleBurgmann  آلمان در ایران 

 بورگمن پارس  سال عضویت در بخش فروش شركت  4بمدت  -

مدیر سرویس سنتر )مركز خدمات شركت بورگمن( در عسلویه  عنوان  ه  بسال    3بمدت   -

های ساخت شركت  ها و ساپالی سیستمجهت سرویس، راه اندازی و نصب مکانیکال سیل

 ملیات ویژه و اقدام سریع در عسلویه، ایران بورگمن و مسئول تیم ع 

 سال به عنوان كارشناس ارشد طراحی و مهندسی و مدیر واحد ساپالی سیستم شركت بورگمن پارس 7به مدت  -

برگزار شده در محل بورگمن آلمان در   DGSها و  های آموزشی مکانیکال سیل و ساپالی سیستم نماینده شركت بورگمن در دوره -

 كشور آلمان  

 

 

 



 

6 Sep 2010–17 Sep 2010     Sealing Technology and Service 

- EagleBurgmann, Munich (Germany) 

- Basics of Mechanical Seals 

- Basics of Mechanical Seal Assembly in Theory and Practice 

- Seal Selection, Seal Types and Coding System 

- Supply Systems and API 682 in Theory and Practice 

- Dry Gas Seals for Pumps, Agitators and Compressors 

- Service Contracts 

- Quality Management 

- Documentation,... 

 

21 Feb 2011–24 Feb 2011     Gas Seal Training 

- EagleBurgmann, Munich (Germany) 

- Acquired a fair knowledge of gas seal technology on the following subject: 

- Basics function of Dry Gas Seals 

- Basics function of CGS, DGS and PDGS 

- Inspection and documentation for inspection reports,... 

 

16 Jan 2018–18 Jan 2018    Application and Seal Selection 

- EagleBurgmann, Munich (Germany) 

- Acquired a fair knowledge of gas seal technology on the following subject: 

- Sealing techology for engineered seals 

- Materials in sealing technlogy 

- Sealing technlogy in Oil Industry 

- Sealing technology in Power Plants and Hot Water Applications 

- API682 4th edition technical standard and API piping plans,... 

 

آلمان در ایران تحت    EagleBurgmannشعبه شركت  عنوان  ه  بدر شركت بورگمن پارس    Dry Gas Sealسرویس و تعمیر انواع   -

 ،گارانتی شركت بورگمن آلمان

آلمان در ایران تحت   EagleBurgmannشعبه شركت  عنوان  ه  بدر شركت بورگمن پارس  ها  مکانیکال سیلسرویس و تعمیر انواع   -

 ،گارانتی شركت بورگمن آلمان



 

آلمان در ایران تحت  EagleBurgmannشعبه شركت عنوان ه ب در شركت بورگمن پارس ها  ساپالی سیستمسرویس و تعمیر انواع  -

 ،گارانتی شركت بورگمن آلمان

انواع   - فروش  از  پس  خدمات  و  شركت   Dry Gas Sealsتعمیر  كاویان،  به  مروارید،  غدیر،  پارس،  جم،  مارون،  پتروشیمی  های 

 های گاز ایالم، پارس جنوبی، ههای نفت تهران، اصفهان و تبریز، شركت انتقال گاز ایران، پاالیشگاپاالیشگاه

و   16و  15 و  10و  9 و  8و 7و   6های آب بندی پاالیش گاز پارس جنوبی  عسلویه  فازهای ول ویژه راه اندازی و نصب سیستممسئ -

   و پاالیش نفت شازند اراک،  21و  20و  18و  17

آریا ساسول،  ی میپتروشكاویان،  ی میپتروشجم،  ی میپتروشپتروشیمی پارس، بندی های آبمسئول ویژه راه اندازی و نصب سیستم -

 مبین،ی میپتروش

 API 682 3rd & 4thهای های حمایتی و حفاظتی مکانیکال سیل بر اساس الزامات استانداردانواع سیستم  ایجاد و پیاده سازی مسئول -

edition  ، ASME VIII Div.1&2 T ،ASME B16.5      شركت بورگمن پارس بعنوان شعبه شركت درEagleBurgmann  ایرانآلمان در، 

های پمپ سازی داخلی )پتکو، پمپیران، پمپ های صنعتی ایران، نوید سهند( و  با شركت  نزدیک و مذاكره فنی مستقیم  همکاری -

 (     KSB (Germany), M-Pump (Italy), Hyosung Good springs (South Korea), Dalian Deep Blue Pump (China)) پمپ سازان بین الملی  

 شیمی، مدارک و الزامات مورد نیاز در پروژه های نفت، گاز و پتروآشنایی كامل با   -

 های پاالیشگاه ستاره خلیج فارس،های حفاظتی مکانیکال سیل در پروژهسرپرست تیم طراحی سیستم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   مهندس علی عباسپور کارشناس ارشد مهندسی مكانیک به سمت مشاور مدیر عامل:

در شركت بورگمن پارس   Dry Gas Sealمدت یک سال در بخش فروش و سرویس  ه  ب -

 آلمان در ایران  EagleBurgmannعنوان شعبه شركت ه ب

بورگمن  4مدت  ه  ب - شركت  مهندسی  واحد  در  تعمیر  سال  و  طراحی  انتخاب،  در  پارس 

 ها مکانیکال سیل انواع پمپ

سیل - مکانیکال  انواع  تخصصی  و    Burgmannهای  تعمیر  تحت   Eagleآلمان  ژاپن 

 پارس های سازنده و براساس دستورالعمل شركت اصلی در شركت بورگمنلیسانس شركت

 پارسبر اساس نیاز مشتری در شركت بورگمن JohnCrane ، Flowserveهای تعمیر انواع مکانیکال سیل -

ه پاالیشگاه آبادان، پاالیشگاه الوان، پاالیشگاه تهران، های طرح توسع در پروژه  Burgmannهای  عضو تیم طراحی مکانیکال سیل -

های  های شركت پمپپارس جنوبی با سازندگان پمپ داخلی و خارجی، طراحی پروژه مکانیکال سیل  16و    12،13،14،15فازهای  

کانیکال سیل پروژه  چین به سفارش پاالیشگاه آبادان، طراحی م   Deep Blueهای پروژه، طراحی مکانیکال سیلIIPصنعتی ایران  

Persian Golf   سازان )نوید سهند، پتکو،  به سفارش پمپIIP    و (Deep Blueها  های پتروشیمی، طراحی و معادلسازی مکانیکال سیل

مکانیکال  های پمپ سازی پتکو، نوید سهند، سپندآب كیان، ماشین دوار دانا و مپصا، معادسازی  های نفت و گاز و شركتو پاالیشگاه

بیدسیل پاالیشگاز  كرمانشاه،  پتروشیمی  پتروشیمی  های  اصفهان،  نفت  پاالیش  فارس،  خلیج  ستاره  نفت  پاالیش  فارس،  خلیج  بلند 

 ...  پاالیش نفت بندر عباس پاالیش نفت الوان و كردستان، پتروشیمی اوره لردگان، پتروشیمی لرستان،

از بدو تاسیس )شركت رو به رشد و پویا با پیشرفتی قابل تحسین و  تا صنعت آرسن  ریز شركت آر  بنیانگذار، موسس، طراح و برنامه  -

 سال   8های برتر داخلی و قابلیت رقابت باال با رقبای برتر داخلی( به مدت قرار گرفتن در بین تولید كننده

 سال به عنوان مدیر عامل شركت آرتا صنعت آرسن 8به مدت  -

های مهندسی روز در  تیم مهندسی تولید و ساخت مکانیکال سیل و ساپالی سیستم با استانداردسازی  سازی و بهینهایجاد، پیاده -

 آرتا صنعت آرسن شركت 

های  های رقابتی، مشتری مداری، انعطاف پذیری و اعتماد سازی با استانداردتیم بازرگانی با قابلیت  یسازنهیو به  یسازادهیپ   جاد،یا -

 آرتا صنعت آرسن روز در شركت 

 سال به عنوان مسئول واحد طراحی و مهندسی و مدیر واحد ساپالی سیستم شركت آرتا صنعت آرسن  8به مدت  -

 API 682 3rd & 4thهای بر اساس الزامات استاندارد  آرتا صنعت آرسنها در شركت  انواع مکانیکال سیل  و ساخت  سرویس و تعمیر -

edition  

 API 682 3rd & 4thهایبر اساس الزامات استاندارد  آرتا صنعت آرسنها در شركت  انواع ساپالی سیستم  و ساختسرویس و تعمیر   -

edition  ، ASME VIII Div.1&2 T ،ASME B16.5      

 



 

 ان یباشد كه به واسطه سالیدوار م  زاتیتجه  یبندآب  یهاستمیس  نهیما شامل كارشناسان و متخصصان متعهد و مجرب در زم  ژهیو  میت

گاز  عیدر صنا  یبند آب  یتخصص  تیفعال  یمتماد نفت،  پتروشمختلف  بهره  ییغذا  ،ییدارو  ،یمی،  اروپا  یمندو  دانش    دهی برگز  ییاز 

 نه یرا در زم  یبندآب  یهات یمامور  نیترو مهم  نیترتوانند پرچالشیدارد كه م  یامتخصص و نخبه   یهارویاند. مجموعه فنسا نشده

   كنند. اجرا دوار زاتیتجه یبندآب یها ستمیس دیو تول ریتعم ،یطراح

 

، فوالد ، صنایع  پتروشیمی  ،بندی )مکانیکال سیل( در صنایع نفت، گاز  های آبسازی سیستمبهینه، معادلسازی و  طراحی، ساخت، تعمیر

   . ، دارویی با دانش فنی و متریال اروپاییغذایی 

بحرانی مشتریان بندی با انجام كارهایی در خور تحسین كه در شرایط    های آبمفتخریم تا بعنوان تولید كننده داخلی انواع سیستم 

به همراه    باال  یتیفیو ك  عیسر  ی با عکس العمل  گامی هر چند كوچک با هدف خدمت به میهن عزیزمان   ،محترم انجام پذیرفته است

   ایم.كسب رضایتمندی از تمامی مشتریان برداشته

 

های سانترفیوژ مطابق با  های حفاظتی پمپتیم تحقیق و توسعه شركت فنسا برای اولین بار در ایران اقدام به تالیف و انتشار كتاب پلن

مورد استقبال طیف    1401نموده است كه در نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران     Edition thAPI 682 4استاندارد  

  قرار گرفت. ماشین آالت دوار ای از عزیزان و همکاران فعال در حوزهگسترده



 

، فوالد،  پتروشیمی  ،مکانیکال سیل( در صنایع نفت، گازبندی )های آب سازی سیستمبهینه ، معادلسازی و  طراحی، ساخت، تعمیر  -1

 . دانش فنی و متریال اروپاییبا  ...   ها، میکسرها، كمپرسورها ومورد مصرف در پمپ، دارویی صنایع غذایی

  ، ها در مکانیکال سیلیابی ها، مشکالت و عیبرفع نیازمندی -2

 ، جهت انطباق با استانداردهای جهانی  Sealing Systemارائه مشاوره فنی مهندسی در خصوص ارتقاء  -3

    شركت های طراحی شده های سایر سازندگان با مکانیکال سیل( سیلRetrofitجایگزینی ) -4

 ،  API682انواع مکانیکال سیل مطابق با استانداردهای   معکوس مهندسی  -5

 ، هاسیستم ها و تجهیزات آن برای كاركرد بهینه مکانیکال سیلساخت انواع ساپالی  -6

 ، هاهای حمایتی مکانیکال سیلمختلف برای شارژ سیستم و فشار(  حجم ) كاریشرایط ها در    Refill Unitساخت -7

 .  نایع نفت، گاز و پتروشیمی و .. تأمین و مشاوره تجهیزات ابزار دقیق در ص -8

 ها های تولیدی و انواع ساپالی سیستماطالعاتی سیلایجاد بانک  -9

 ها    Operating Manualها، های راهنمای فنی برای مکانیکال سیلایجاد آرشیو و دفترچه -10

 در اختیار داشتن امکانات تولید در شرایط بحرانی مشتریان -11

 تی عرضه سریعتر محصوالت نسبت به رقبای خارجی و داخلی با قیمتی رقاب -12

 استفاده از مرغوبترین مواد اولیه از معتبرترین منابع جهانی و ارائه محصوالت با باالترین كیفیت  -13

 ها  های تعمیراتی شركتآموزش رایگان نصب و تعمیر و نگهداری محصوالت برای واحد -14

 و راه اندازی  ماه از زمان نصب 12ماه از زمان تحویل و    18ضمانت كلیه محصوالت تولیدی به مدت  -15

 اعزام گروه مهندسی معکوس به سایت متقاضیان -16

 بسته بندی مقاوم محصوالت در برابر رطوبت و گرد و غبار با توجه به شرایط اقلیمی ایران  -17

 



 

،  ، پتروشیمی، فوالدمکانیکال سیل( در صنایع نفت، گازهای آب بندی )ه سازی سیستم و بهین  یطراحی، ساخت، تعمیر، معادلساز 

   و معدنی و شیمیایی یی، داروییغذا عیصنا

  یبندآب زاتیتجه نهیدر زم انیمشتر ریو سا  یمینفت، گاز، پتروش عیصنا ی هاازیو ساخت ن نیتام ، ییشناسا

  از محصوالت نهیانتخاب و استفاده به یبرا انیمشتر یهمراه و حام 

  سازی و رضایتمندی كاركنان و مشتریان به عنوان مهمترین سرمایه سازمانوری، توانمندافزایش بهره

 استفاده از دانش تخصصی، جذب نیروی توانمند و استفاده از مشاوران مجرب 

 كوتاه كردن زمان تحویل  

 توسعه تکنولوژی جهت تولید انواع مکانیکال سیل  

 آوری، ارزیابی و تبعیت از قوانین و مقررات مرتبط با توزیع انرژی، بهداشت، ایمنی و محیط زیست شناسایی، جمع

 آسان ی دسترس

كنار شما   ازیارتباط با ما وجود دارد تا در لحظه ن یبرا یادیز یها. راهمیو پاسخگو دار ریناپذ   یفروش فعال، خستگ  میت ک یما 

 تعهد است  ک یبلکه آغاز  ستیكار ن انیكه فروش پا  م یمعتقد  .میباش

 دانش فنی

كنیم و همیشه در افتخار میما به داشتن دانش فنی و تخصص طراحی و ساخت مکانیکال سیل و تجهیزات مربوط به آن 

 باشد دانش فنی در حال توسعه هستیم. وظیفه ما ارائه بهترین راه حل فنی می

 ی ریسازش و انعطاف پذ 

 تیبهتر از رضا  یلذت چیكه ه  م یباور نیدهد. همواره بر ایم  شیرا افزا یریانعطاف پذ  یكه توانمند میدار یما محصوالت متنوع 

 ست ین یمشتر

 اطمینان و اعتمادقابلیت 

 های آببندیاستفاده از كارشناسان متهد، متخصص و مجرب در زمینه سیستم 



 

 طراحی سازمانی

خود را   یكارها یباشد. ما مصمم و جدیاز اهداف بلند مدت ما م  یکیو انجام تعهدات   یكسب اعتماد مشتر یبرا تالش

 باشدیانجام تعهدات م یبرا انیمشتر یهاازیدر توجه به ن یشرط ضرور ک ی نیكرد و ا میخواه یریگیپ 

 ی اخالقمدار

  ی اخالق استیس کی نی. بنابرامیكنندگان و تمام سهامداران ارتقاء ده نیتام ان،یرا در كاركنان، مشتر ینگرش اخالق  دی با ما

 میدانیبهتر و متعادل تر مسئول م یای دن جادیا ی. ما خود را برامیكنیتحقق آن تالش م یو برا می كرد جادیا یداخل

 استانداردهای عملكرد مشترک

مختلف است. با   یها دهیها و ااستفاده از تالش ازمندین یاحرفه یهامناسب و انجام پروژه یكار طیمح  جادیكه ا  میمعتقد

  میت کیكار كامل توسط  کی. ما به انجام میروبرو شو یتردهیچیپ   یهابا چالش میتوانیها بهم، م یها و انرژتفکر  وستنیپ 

 میاصرار دار یاحرفه 

 اقیو اشت زهیانگ

و شور و شوق، احساس  اقیاز عوامل مانند اشت یاریكند. بس شرفتیتواند بدون شور و شوق پ ینم یاپروژه  چی، همیمعتقد

 كنند یم جادیمشترک را ا  یهادهیبه ا یو وفادار تیمسئول

 تمایز

مشخصات مورد   یدارا یاو بهتر است. هر پروژه د یجد  یهادهیخلق ا یشركت، دائماً در حال تالش برا کیفنسا بعنوان  خانواده

 راه حل است  نیما ارائه بهتر فهیخاص خود است، وظ ازین

 

 

 

 

 



 

 

 کشور سازنده  توضیحات  تعداد  شرح دستگاه  ردیف 

 ایران  ماشین كاری  1 2دستگاه تراش تبریز  1

 ژاپن ماشین كاری  1 تراش CNCدستگاه  2

 آلمان  ماشین كاری  CNC 1 دستگاه  فرز 3

 ایران  ماشین كاری  1 دستگاه  فرز تبریز 4

 انگلیس لپینگ  1 لپ و پولیش دستگاه 5

 انگلیس تست لپینگ  2 المپ منوكروماتیک  6

 فنسا تست  مکانیکال سیل 1 دستگاه تست مکانیکال سیل 7

 ایران  پرسینگ  2 دستگاه پرس 8

 ایران  حرارت دهی  1 كوره 9

 ایران  بسته بندی 1 دستگاه بسته بندی شیرینک 10

11 

 Mitotuyo فک 3میکرو متر داخل سنج سایز كوچک 

یک 

 پکیج

 ژاپن اندازه گیری ابعادی 

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  20-25

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  25-30

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  30-40

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  40-50

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  40گیج 

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  50گیج 

12 

 Mitotuyo فک 3میکرو متر داخل سنج سایز بزرگ  

یک 

 پکیج

 ژاپن اندازه گیری ابعادی 

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  50-63

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  63-75

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  75-88

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  88-100

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  88گیج 

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  63گیج 

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  Mitotuyo 5سانتیمتری دیجیتال  30كولیس  13

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  Mitotuyo 3سانتیمتری ورنیه  30كولیس  14

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  Mitotuyo 4سانتیمتری دیجیتال  20كولیس  15



 

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  Mitotuyo 1 سانتیمتری ورنیه 20كولیس  16

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  Mitotuyo 3 سانتیمتری عمق سنج دیجیتال 30كولیس  17

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  Mitotuyo 2 سانتیمتری عمق سنج دیجیتال 20كولیس  18

 آلمان  اندازه گیری ابعادی  Mahr 1  سانتیمتری دیجیتال 50كولیس  19

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  Mitotuyo 3 سانتیمتری شیار سنج دیجیتال 20كولیس  20

 ایران  اندازه گیری ابعادی  2 گونیا 21

 ایران  اندازه گیری ابعادی  2 نقاله 22

 ایران  اندازه گیری ابعادی  2 سنجش شعاع 23

 آلمان  ابعادی اندازه گیری  1 پرگار دیجیتال  24

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  Mitotuyo 1 50- 150بورگیج داخل سنج ساعتی  25

 تایوان حکاكی  1 دستگاه حکاكی لیزر 26

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  2 سانتی  20داخل  شیار كولیس 27

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  1 سانتی  30داخل  شیار كولیس 28

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  1 پرابدار سانتیمتری 50كولیس  29

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  1 25-0میکرومتر  30

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  1 50-25میکرومتر  31

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  1 75-50میکرومتر  32

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  1 100-75میکرومتر  33

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  1 125-100میکرومتر  34

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  1 150-125میکرومتر  35

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  1 175-150میکرومتر  36

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  1 200-175میکرومتر  37

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  4 گیج اورینگ 38

 ژاپن شناسایی متریال 1 دستگاه شناسایی متریال اورینگ   39

 ژاپن اندازه گیری ابعادی  1 عمق سنج ساعتی هزارم 40

 

 

 

 

 



 

 

نار  پلی  كرمانشاه، پتروشیمی كرمانشاه،  ، پلیمرشازند اراکپتروشیمی  ،  جم های  های پتروشیمیساخت و تعمیر مکانیکال سیل

ل، پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی اروند،  پتروشیمی مروارید، پتروشیمی كاویان، پتروشیمی آریاساسو تبریز، پتروشیمی مارون،

پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه، پتروشیمی لرستان، پتروشیمی اوره لردگان، پتروشیمی 

   شیمی كردستان و ...خراسان، پتروشیمی شیراز ، پتروشیمی الله پتروشیمی كارون، پترو 

 

تعمیر مکانیکال سیل و  كاویساخت  فوالد  ارفع،  فوالد  فوالد خراسانهای  مفوالد خوزستا  ،ان، فوالد هرمزگان،  فوالد  باركه  ن، 

   ...   ، فوالد آلیاژی یزد واصفهان

،  پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند اراک ،تهران ش نفتپاالی، پارس نفت پاالیش، الوان ش نفتپاالی  هایسیل  مکانیکال ساخت

 ه خلیج فارس، پاالیش نفت اصفهان  پاالیش نفت تبریز، پاالیش نفت شیراز، پاالیش نفت ستار بندر عباس،  پاالیش نفت

   ... و نیروگاه رامین اهواز، گیالن برق  تولید مدیریت ،نکا نیروگاه هایسیل مکانیکال ساخت

 

  ... و كاسپین خزر چوب ،مازندران چوب صنایع هایسیل  مکانیکال تعمیر و ساخت

  2  و   1)پاالیشگاه    ، پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس، پاالیش گاز پارس جنوبیساخت مکانیکال سیل های پاالیش گاز بید بلند

 ( ، پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، پاالیش گاز ایالم، پاالیش گاز سرخون قشم 10و  8و  6و  5و   4و 3و 

دآب كیان،  ها برای پمپ سازان داخلی مانند پمپیران، پتکو، مپصا، نوید سهند، سپنطراحی، ساخت و معادل سازی مکانیکال سیل

   ماشین دوار دانا و ... 

 

 



 

Customer Inquary No. Description 

Mapsa 2060-2061 Design Mechanical Seal 

Mapsa 210383 Design Mechanical Seal 

Mapsa 501 Design Mechanical Seal & Supply Sys. 

Mapsa  Revers Eng. Instroument 

Kordestan Pc. D4010423 Design Mechanical Seal 

Polynar PC. 40120187 Revers Eng. Mechanical Seal 

Sepahan Oil 728 Revers Eng. Spare Part (Seal Face) 

Lavan Oil Ref. RLS-4019187-LA Design Mechanical Seal 

Takht Jamshid Pars PC TJP-010423 Revers Eng. Spare Part (Shaft Sleeve) 

Sanandaj Power Plant Mng. 846 Revers Eng. Mechanical Seal 

Sanandaj Power Plant Mng. 1022 Revers Eng. Mechanical Seal 

NIOPDC (Zanjan)  Revers Eng. Mechanical Seal 

Takht Jamshid Pars PC TJP-010650 Revers Eng. Mechanical Seal 

Kordestan Pc. D4010943 Design Mechanical Seal 

Lavan Oil Ref. RLS-4019209-LA Design Mechanical Seal 

Shiraz Oil Ref. RSS-0130175 Design Mechanical Seal (Bellows Assy.) 

Shiraz Oil Ref. RSS-0130177 Design Mechanical Seal (Bellows Assy.) 

Shiraz Oil Ref. RSS-0130225 Design Mechanical Seal (Bellows Assy.) 

Shiraz Oil Ref. RSS-0130254 Revers Eng. Mechanical Seal (Bellows Assy.) 

Sanandaj Power Plant Mng. 400-1401 Design Mechanical Seal 

West Oil & Gas  0110243 Revers Eng. Spare Part (Seal Face) 

Bidboland Gas Ref. 0143214 Revers Eng. Mechanical Seal 

I.I.P. Group   Revers Eng. Spare Part (Seal Face) 

Shiraz Oil Ref. RSS-0130294 Revers Eng. Spare Part (Seal Face) 

Arvandan Oil & Gas NAD-0146011-KO Revers Eng. Spare Part 

Lordegan Urea Fertilizer LPS-1401412 Revers Eng. Mechanical Seal 

West Oil & Gas  0110271 Revers Eng. Spare Part (Seal Face) 

Lavan Oil Ref. RLL-4011156 Revers Eng. Mechanical Seal 



 



 

 

 

   

     

 

 

 

 

                                           

 

                                                                                                 

                                

     

     

     

    

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنترل ابعادی 

تكمیل کارت سیار مواد   لیست ، پارت مدارک: نقشه 

 وقطعات ورودی 

 و برگه ثبت نتایج 

قطعات   كنترل مواد و

 ورودي
 اعالم وصول از انبار دریافت 

 کنترل جنس مواد 

 مدارک:گواهی آنالیز مواد 

 كنترل حين توليد 

 کنترل بخش ماشینكاری 

طرح    ،نقشه ، سیار قطعه مدارک: کارت 

 OPC , Part Lis  تولید کنترل

 Lapping کنترل بخش 

 یچک لیست کنترل مدارک:

 فرم تعیین تكلیف محصول 

 نامنطبق 

 درصورت عدم امكان تعمیر

 )اسقاط( 

 كنترل نهائي 

 کنترل مونتاژ قطعه 

  OPC , Part Lis  ,نقشه  مدارک: 

 کنترل بسته بندی 

 دستورالعمل بسته بندی  مدارک:

 کنترل تست )درصورت نیاز( 
Procedure  no: 8.232E  

Final Test Report  

تكمیل برگه ثبت بازرسی  

 نهایی

 تهیه گواهی تست

 رفع عیب

 مونتاژ

انبار 

 اسقاط

 تعیین تكلیف 

منطبق  قطعات
 هست

منطبق  قطعات
 نیست 



 

ل
ام

 ع
یر

مد

مدیر کارخانه

کارشناس تضمین 
کیفیت

یتکارشناس کنترل کیف بازرس کنترل کیفیت

کارشناس برنامه ریزی ندی اپراتور انبار و بسته ب

سرپرست تولید

اپراتور فرز

مسئول مونتاژ

اپراتور تراش

مسئول لپ و پولیش

مدیر بازرگانی

کارشناس خرید

مدیر فروش کارشناس فروش

کارشناس تدارکات

مدیر مهندسی و ساخت

کارشناس تعمیر

کارشناس طراحی

کارشناس مهندسی 
معكوس

کارشناس ساپالی 
سیستم

مدیر اداری و مالی

کارشناس روابط عمومی

کارشناس حسابداری

ITکارشناس 



 

 



 



 



 

ها مربوط به ایمنی نی در شركت فنسا، در محیط كارخانه، انبار، بسته بندی و ...  تمام دستورالعمل با توجه به اهمیت نیروی انسا

هایی  آید. و از آنجایی كه تولیدات شركت )محصوالت( با تکنولوژی برتر و دستورالعمل و سالمت پرسنل با دقت تمام به اجرا در می

 كند. لیدات این شركت هیچگونه آلودگی محیط زیستی ایجاد نمیباشد، لذا تومطابق با استانداردهای روز دنیا می



 

 



 



 



 



 

 :  فن آوران نوین سیستم های آب بندی )سهامی خاص( شرکت

 1400سال تاسیس :     9108شماره ثبت:                  

 شهریار   - محل ثبت : تهران  14010241950ادی:          کد اقتص

 سیستم های آب بندی طراحی، تولید و تعمیر  زمینه فعالیت:      14010241950شناسه ملی:             

 اعضای هیات مدیره: 

 مهندس سید احمد اطیابی ) رییس هیات مدیره (

 سید امیر اطیابی ) مدیر عامل و عضو هیات مدیره( 

 سید محمدرضا بزرگ زاده ) نایب رییس هیات مدیره ( 

 

 مشخصات دفتر مرکزی: 

 20پالک    ، هشتم شمالیخیابان    ، شهرک صنعتی گلگون  ،آدرس:  تهران

3359753111         کد پستی:   021- 01988165- 3:     تلفن   

021  -01988465    :    فكس  

 الكترونیكی:پست  

 سایت الكترونیكی:


