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معرفی و درباره ما
شرکت سوالر صنعت پارس سپاهان در سال  1397با هدف ارایه تخصصی خدمات مهندسی ،مشاوره  ،مدیریت  ،تامین کاال
و انجام عملیات ساخت و نصب تاسیس گردیده است تا با بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و برمبنای استانداردهای بین المللی
خدمات خود را ارائه می نماید .
 از بدو تاسیس ،فعالیت خود را به عنوان وارد کننده و تامین کننده گستره وسیع و جامعی از تمامی تجهیزات ابزار دقیق  ،اتوماسیون
های صنعتی  ،تجهیزات مکانیکی و برقی  ،نیروگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی و  ...در صنایع نفت  ،گاز  ،پتروشیمی  ،پاالیشگاهی ،
نیروگاهی  ،دریایی  ،فوالدسازی و ساختمانی مطابق با استاندارد های جهانی آن کاال آغاز نمود و توانسته است با همکاری کادر مجرب
خدمات بهینه ای را در اسرع وقت ارائه نماید.این شرکت با ایجاد یک بنگاه اقتصادی به صورت تخصصی برای معامالت صنعتی با
آشنایی به قوانین و اصول معامله از یک طرف و از طرفی شناخت کافی با صنایع زیر بنایی و برخورداری از دانش فنی و مهندسی
مناسب برای انجام آن  ،توانسته است به این عرصه پا گذاشته و اهداف بلند مدتی را طرح ریزی کند.
 کسب تجارب مختلف در اجرای پروژه های ملی در حوزه های نفت گاز ،پتروشیمی و صنایع درمدت فعالیت اعضاء موسس و تیم
مدیریتی زیر مجموعه خود،این شرکت را بر آن داشت تا با دستیابی به فرصت قابل مالحظه ای در پروژه های صنعتی و با اجرای موفق
آنها از طریق زمانبندی دقیق ،ارتقاء کیفیت و با استفاده از روشها و تکنولوژی های نوین سطح کیفی اجرای پروژه ها را ارتقاء بخشیده و
ضمن ایجاد اشتغال و تحول در ارائه خدمات کارشناسی رضایت حداکثری کارفرمایان را جلب نماید.چشم انداز این مجموعه قرار گرفتن
در لیست کارامدترین شرکتهای پروژه محور در کشور و سطح منطقه است .ماموریت ما ارائه خدمات در پروژه های مختلف صنعتی با
استفاده از تجربیات و پیشینه کاری اعضاء آن می باشد .در نظر است با تبدیل شدن به یکی از شرکتهای بزرگ طراحی  ،خرید و اجرا
(  ) EPCبهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نموده و برای آنها در عمل اعتماد و اطمینان ایجاد نماییم.

شرکت سوالر صنعت پارس سپاهان هدف خود را جلب
رضایت متقاضیان با تامین به موقع کاالهای درخواستی  ،با کیفیت مناسب و
ارائه گواهی ساخت قرارداده است .لذا با اعتقاد به چهار چوب تعریف شده در
خصوص رضایتمندی مشتریان و ارتقاء خدمات بیشتر  ،فعالیت های خود را
در تامین اقالم ذیل دنبال می نماید
➢ ابزار دقیق

➢
➢ پایپینگ
➢ مکانیک
➢ مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی
➢ فلزات اساسی  ،فرو آلیاژها  ،مواد اولیه نسوز و انواع وایرهای مغزدار
➢ مصالح ساختمانی
برق

ابزاردقیق
انواع ترنسمیتر ) (ABB , SIMENS , YOKOGAWA , ENDRESS+HAUSER ,ROSEEMOUNT
کنترل ولو در انواع کالسها و سایزها ) …( FISHER , SAMSON ,VALTEK , FLOWSERVE,
انواع سلونوئید ولو
پوزیشنر ها ) (HART-FIELDBUS
تجهیزات اندازه گیری سطح  ،تجهیزات الکتریکال و ماژول های الکتریکی ،کنترل درایو و سروموتور
انواع سوئیچ ها  ،ترموول  ،ترموکوپل  ،رگالتور ها  ،گیج های دما فشار و اختالف دما

برق
انواع کلید های مینیاتوری ،اتوماتیک  ،کلید حرارتی کتاکتور و بی متال ،کلید های اتوماتیک هوایی و کنترل فاز
انواع رله های هوشمند سیستم مدیریت و حفاظت موتور
 PLCو تاچ پد  HMIو رله های قابل برنامه ریزی  ،سنسور های التراسونیک  ،نوری  ،خازنی و القایی
انواع منبع تغذیه  ،ترانسفورماتور ها
پرشر سوئیچ و میکرو سوئیچ ها ،پوش باتن و ریموت کنترل های جرثقیل
ساخت انواع تابلو های برق و تابلو های کنترلی

پایپینگ
انواع شیرآالت ( )VALVEاستنلس استیل و کربن استیل

( …) Gate valve, Globe valve, Ball valve, Needle valve, Check valve,

انواع اتصاالت استنلس استیل و کربن استیل:
اتصاالت جوشی  ،دنده ای  ،ساکت  ،فلنچی از قبیل  :زانو ،سه راهی  ،بوشن  ،کپ  ،مهره ماسوره و...
انواع فلنچ شامل  :فلنچ کور  ،لبه دار  ،اسلیپ آن  ،رینگی  ،ساکت  ،ساکولت  ،ولدولت و البولت در دره های مختلف
انواع لوله ( : )PIPEلوله های استنلس استیل و کربن استیل ،آتشخوار  ،سیاه  ،گالوانیزه  ،درز مخفی و درزدار ..... ،

مکانیک
انواع موتور و الکتروموتور در سایز  ،ولتاژ و توان های مختلف و تامین قطعات یدکی آن
انواع پمپ در سایز  ،توان و دبی های مختلف و تامین قطعات یدکی آن
انواع گیریبکس های صنعتی
انواع کمپرسور های بادی  ،خالء  ،سیستم های سرمایشی (کولرگازی  ،اسپیلت  ،چیلر)

مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی
انواع مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی

فلزات اساسی و فرو آلیاژها
واردات شمش قلع مخصوص صنایع غذایی و صنعتی
واردات انواع نیکل
انواع شمش های روی با خلوص  %98 ، %97 ، %95و یا  PPM 300 ،150سرب و زاماک
انواع آلومینیوم به صورت شمش  ،کره و نیم کره مفتولی
فرو منگنز با کربن باال
فرو منگنز با کربن متوسط
فرو منگنز با کربن پایین
فرو نیوبیون
فرو وانادیوم
فرو تیتانیوم

HCFeMn
MCFeMn
LCFeMn
FeNb
FeVa
FeTi

مواد اولیه نسوز و انواع وایرهای مغزدار
انواع  DBمنیزیوم و چسب های نسوز
انواع پودر های قالب و پتو های نسوز
انواع آجرهای نسوز  ،ماسه مجرای کوره و ماسه پاتیل
انواع نسوز های ویژه مانند نازل  ،پرچ و پالگ و ...
انواع وایرهای مغز دار
کلسیم سیلیکون وایر CaSi
CaFe
کلسیم فرو وایر
C ≥ 98
کربن وایر
C ≥ 99
گرافیت وایر

مصالح ساختمانی
انواع مصالح ساختمانی اعم از آجر ،سیمان  ،گچ  ،خاک و...
انواع مصالح سازه فلزی میلگرد  ،تیرآهن  ،نبشی و ....
انواع سنگ نما  ،اسلب  ،قرنیز  ،سنگ پله  ،سنگ کابینت(مرمر  ،گرانیت  ،مرمریت  ،تراورتن و )...
انواع کاشی  ،سرامیک و....

خدمات تعمیرات و تامین قطعات با ضمانت یکساله
شرکت سوالر صنعت پارس سپاهان به وسیله کارگاه کارگاه و ولو شاپ زیر مجموعه خود با داشتن تیمی از متخصصان
مجرب و با تجربه آمادگی ارائه خدمات تعمیرات ونصب  ،کوبل و کالیبره انواع تجهیزات اعم از :
➢ کنترل ولو  ،پوزیشنر  ،رگالتور  ،ترانسمیتر و فلومتر
➢ تست نشتی (لیکیج)  ،تست فشار
➢ کالیبراسیون تجهیزات و نصب اکچیتور  ،رله  ،بوستر  ،لیمیت سوییچ و شیر برقی
➢ تعمیرات انواع پمپ  ،الکتروموتور و گیربکس  ،نصب ترمز  ،پایه و فلنچ
با داشتن موجودی کاال در انبار زیر مجموعه و تمامی قطعات و متعلقات آمادگی همکاری همه جانبه می باشد.
ضمناً قابل ذکر است این شرکت آماده عقد قرارداد کلی جهت بهره برداری و به روز رسانی تمامی کاالهای موجود در انبار
سلویج (قرنطینه) کارفرمایان  ،در این برهه زمانی تحریم و شرایط سخت واردات اجناس را دارد و ضمن عقد قرارداد متعهد
می شود اجناس انبار سلویج (قرنطینه) را  ،تا  %60به چرخه ی کار برگرداند.

کارگاه  ،انبار کاال

کارگاه  ،انبار کاال

دسته بندی کلی محصوالت
ردیف

نام محصول

برند های موجود قابل ارئه هر محصول

قطعات اصلی هر محصول

خدمات قابل ارائه

1

کنترل ولو
Control valve

FISHER-MASONELIAN-VALTEK-SAMSONMETSO(NELES)-SPIRAX SARCO

اکچیتور  ،بدنه  ،دیافراگم  ،فنر ،
سیت رینگ  ،پالگ ،گسکیت ،
استیم

نصب  ،تنظیم  ،تعمیرات ،
قطعات  ،ضمانت یکساله

2

پوزیشنر
Positioner

FISHER-MASONELIAN-ABB-SAMSON-METSOPMV-FLOWSERVE-KOSO-YTC-SIEMENS-SMCYOKOGAWA

برد اصلی  ،آیتوپی  ،بلوک خروجی ،
بدنه  ،مانیتور  ،گیج فشار

نصب  ،تنظیم  ،تعمیرات ،
قطعات  ،ضمانت یکساله

3

رگالتور
Regulator

FISHER-MASONELIAN-GORTER-SAMSONNORGEREN

دیافراگم  ،فنر  ،اورفیس

نصب  ،تنظیم  ،تعمیرات ،
قطعات  ،ضمانت یکساله

4

ترانسمیتر
Transmitter

ROSEMOUNT-YOKOGAWAE+H(ENDRESS+HAUSER)-SIEMENS-ABB

برد  ،کپسول  ،فلنچ  ،بدنه  ،مانیتور
 ،منیفولد

نصب  ،تنظیم  ،تعمیرات ،
قطعات  ،ضمانت یکساله

5

فلومتر
Flowmeter

ROSEMOUNT-SIEMENS-YOKOGAWA)E+H(ENDRESS+HAUSER

برد  ،سنسور

نصب  ،تنظیم  ،تعمیرات ،
قطعات  ،ضمانت یکساله

6

پمپ و الکترو موتور
& Pump
Electromotor

SIEMENS-ABB-OMB-SEW-ITALYVIBRASE-WEG

تخته کلمپ  ،پروانه  ،ترمز  ،بدنه ،
پایه  ،فلنچ ،سیم پیچی

نصب  ،تنظیم  ،تعمیرات ،
قطعات  ،ضمانت یکساله

پروژه های انجام پذیرفته توسط اعضاء و مؤسس و تیم مدیریتی زیر مجموعه
سوالر صنعت پارس سپاهان در زمینه های طراحی  ،تامین کاال  ،اجرا و
راه اندازی در حوزه های ذیل می باشد :

➢ نفت و گاز و نیروگاهی

➢ پتروشیمی و پاالیشگاهی
➢ فوالد سازی

➢ تصفیه خانه های آب صنعتی

➢ ایستگاه های تقویت فشارصنایع

➢ سکو های دریایی و پایه های سکو
➢ خطوط لوله های نفت و گاز

شرکت آهن و فوالد ارفع
پروژه انجام تامین کاالی مصرفی و پروژه

✓
✓
✓
✓
✓
✓

تامین قطعات برقی و ابزار دقیق
تامین مواد شیمیایی
تامین مواد و تجهیزات آزمایشگاهی
ساخت تابلو کنترلی ریختگری با توجه به
نیاز کار فرما
تامین الکترموتور وقطعات یدکی آن
تامین کمپرسور کولر گازی

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان
پروژه انجام تامین کاالی مصرفی و پروژه

✓ تامین الکترموتور وقطعات یدکی آن
✓ تامین قطعات برقی و ابزار دقیق

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
پروژه انجام تامین کاالی مصرفی و پروژه

✓ تامین الکترموتور وقطعات یدکی آن
✓ تامین قطعات برقی و ابزار دقیق

پاالیشگاه آبادان
تامین کاال جهت پروژه سفت کاری  ،نازک کاری و
برق کاری سوله های فاز 2

✓ تامین بخشی از آهن آالت ساخت سوله ها
✓ تامین مصالح ساختمانی (سرامیک  ،سنگ نما و
قرنیز )
✓ تامین تابلو های برق سوله ها

پروژه های انجام شده

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای  20و 21
پروژه انجام فعالیت های باقیمانده مکانیکال سایت

کارفرما اصلی  :شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
اجرا شده توسط اعضاء موسس و تیم مدیریتی مجموعه
نیروی انسانی بکارگرفته شده نفر  1,480,000ساعت

✓ انجام اصالحات  ،ساخت و پیش راه اندازی
✓ تامین ماشین آالت
✓ تامین کاالی پروژه و کاالی مصرفی

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای  17و 18
پروژه انجام تعمیرات اساسی Overhaul

کارفرما اصلی  :شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
اجرا شده توسط اعضاء موسس و تیم مدیریتی مجموعه
نیروی انسانی بکارگرفته شده  30,600نفر ساعت
در بازه زمانی کمتر از  1ماه
✓
✓
✓
✓

تعمیرات شیر آالت و شیر های ایمنی  214عدد
باز و بسته کردن فلنچ ها ( به منظور رفع نشتی  ،تعویض پیچ
و مهره ها  ،بازکردن اسپول )  30عدد
استرینر های مربوط به  12 COLD BOXعدد
تعمیرات بر روی ظروف ذخیره سازی و مخازن گوگرد  ،کولر
های هوایی  ،تعویض فیلتر های توری دار( ) Basket Filter

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای  20و 21
پروژه انجام بازسازی واحد فرآورش گاز Train 2

کارفرما اصلی  :شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
اجرا شده توسط اعضاء موسس و تیم مدیریتی مجموعه
نیروی انسانی بکارگرفته شده  919,000نفر ساعت
در بازه زمانی کمتر از  3ماه
✓ Dismantling

✓ تامین بخشی از کاالی پروژه از جمله متریال پایپینگ ،
قطعات استراکچر  ،انواع پیچ مهره  ،قطعات ابزار دقیق ،
مواد شیمیایی (پرلیت  ،کربن اکتیو و )...
✓ انجام اصالحات ،تعمیرات  ،ساخت و راه اندازی واحد

پروژه انجام بازسازی واحد فرآورش گاز Train 2
طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی فازهای  20و 21
پروژه تامین نیروی انسانی جهت جهت بازسازی واحد فرآورش گاز Train 2

طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای  20و 21
پروژه تامین نیروی  TFTجهت فعالیت های اجرایی سایت

کارفرما اصلی  :شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
اجرا شده توسط اعضاء موسس و تیم مدیریتی مجموعه
نیروی انسانی بکارگرفته شده  890,000نفر ساعت
✓ رفع پانچ و انجام اصالحات  ،ساخت و راه اندازی در تمامی
واحد های پاالیشگاه
✓ تیم های اجرایی در دیسیپلین های پایپینگ ،مکانیکال،
برق وابزار دقیق  ،سازه های فلزی  ،رنگ و عایق  ،داربست
بندی
✓ تامین کاالی مصرفی و کاالی پروژه

پروژه ساخت جکت و سکو فروزان 18

کارفرما اصلی  :شرکت نفت فالت قاره –کنسرسیوم پارس فراگام قشم و IGC
اجرا شده توسط اعضاء موسس و تیم مدیریتی مجموعه

منابع در دسترس
✓ تیم های اجرائی با تجهیزات کامل و امکانات کافی در بخش های مختلف مکانیکال  ،لوله
کشی ،سازه های فلزی  ،سیویل و رنگ عایق و عایق نسوز
✓ تیم های اجرائی با تجهیزات کامل جهت فعالیت های برق  ،ابزاردقیق و تلکام
✓ تیم مدیریتی در سطح مدیران پروژه  ،کارگاه  ،سرپرستان دفاتر فنی و کنترل کیفی
✓ تیم های تخصصی جهت تامین کاال های پروژه های صنعتی در بخش های مختلف

✓ دسترسی به منابع اروپایی و آسیایی جهت تامین کاال های اساسی مورد نیاز صنایع
✓ کارگاه و ولو شاپ همراه با تیم تخصصی جهت ساخت ،تعمیرات  ،تست و کالیبراسیون

چارت سازمانی

هیئت مدیره/
مدیر عامل

مالی /حقوقی

ساخت و اجرا
تامین و نگهداری

دفاتر فنی

HSE

برنامه ریزی/
امور قراردادها

خدمات و کارگاه
تعمیرات

تست و کالیبراسیون
دیسیپلین های اجرا

دفتر فنی اجرا ،

(مکانیکال  ،پایپینگ  ،سیویل ،
سازه فلزی  ،رنگ عایق  ،برق و
ابزاردقیق )

کنترل کیفیت ،
پیش راه اندازی و هیدروتست

تعمیرات و ساخت
قطعات

بازرگانی

تدارکات و پشتیبانی

دپارتمان خرید و
واردات کاال
بازاریابی و فروش

گواهینامه ها

خط مشی ما در انجام کارها
شرکت سوالر صنعت پارس سپاهان با تکیه بر سال ها تجربه موسسین  ،مدیران و کارشناسان خود  ،به دنبال
تحقق اهداف و برنامه های ذیل می باشد :
✓ افزایش اعتماد و رضایت کارفرمایان (مشتریان) و گسترش فرهنگ مشتری مداری

✓
✓
✓
✓
✓

ارائه راه حل های جامع و بهینه در راستای پاسخ به نیاز های فنی مشتریان
ارائه محصوالت با کیفیت باال و حفظ ترکیب منطقی کیفیت و قیمت
افزایش دانش فنی و صالحیت و کارایی پرسنل
ارتقا سطح کیفی و بهبود مستمر خدمات
حفظ صیانت از اطالعات و مدارک خصوصی مرتبط با کارفرمایان و مشتریان

تماس با ما
دفتر مرکزی :اصفهان  ،میدان دانشگاه صنعتی ،خیابان حکیم فرزانه  ،نبش سه راه آب

031-33850040
Solar.sanat.pars@gmail.com

www.solarsanat.com

