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با سالم و احترام  

 تحصوالم که باشد می انیردر ا قیقاردبزا اتتجهیز هکنند تولید يها شرکت ودمعداز  هوشمند صنعت مکآرا شرکت

 نستهاتوداده و  ارقر دهستفاا ردمو  ییو دارو ییاغذ صنایع،  بفاضالآب و  فوالد ،  ،شیمیوپترو  زگا ،نفت صنایعرا در  دخو

 .نماید جلب صخصو ینرا در ا دخو نمشریا ضایتر

 معالا م،محتر يفرمارکاآن  زنیا ردمو  قیقد اربزا اتتجهیز ساختو  تامین مینهرا در ز دخو ناییاتو شرکت ینا الذ

 دخو زمجا يها هکنند تامین از یکی انعنو به نیزرا  شرکت ینا ،خلیدا تولیداز  حمایت رمنظو به ستا مستدعیو  شتهدا

 .هندد ارقر شرکت آن (Vendor Listند )بل لیستدر 

 کتشر یندر ا هشد ساختهو  تامین قابل تمحصوالو  مسقیم( غیرو  مستقیم رتصو )به ارخرید يها شرکت لیست

.ددگر می ئهارا نخدمتتا ضمیمهدر   ارخرید يها شرکت برخی نامه ضایتو ر مربوطه يها گکاتالو اههمر به

.را دارم نمتناو ا تشکر لکما شما ريهمکااز  پیشاپیش

 امحترا ب

  رلپوزا نماآر

مدیر تهیا ئیسر



00/09256

1400/09/11

دارد 

چارت سازمانی 

مدیر عامل

مدیر دفتر

بازرگانی و فروش ستادي

بازرگانی و فروش مویرگی

وب سایت و کاتالوگ

تبلیغات و نشریه

مدیر تولید و کارگاه

، وسط CNCتراشکار، اپراتور 
....کار و 

جوشکار آرگون، برق

طراحی و نقشه کشی تجهیزات

R&Dواحد 

مدیر مالی

حسابدار

انباردار
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لیست مشتریان

مجموعه هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با شرکت همکاری داشته اند 

 فوالد و صنایع وابستهپتروشیمی -ز گا  -گروه نفت 

وشییم بوشهرستاره خلیج فارس  فوالد سنگان پتر
مجتمع گل کهر 

جان ستر

فوالد ارفع M.M.T.Eنفت آغاجارینفت پاسارگاد 

وشییم مرجان ذوب آهن اصفهان فوالد هرمزگان نفت و گاز  مارونپتر

وشییم خارک پتر
ز  مناطق نفت ختر

جنوب
فوالد غدیر فوالد خوزستان 

زشازند اراک وشییم خمیر جهان فوالد فوالد سبا پتر

ایه )عراق( وشییم مرواریدالتر پتر

→ ← 

نیروگاهی  مس و صنایع وابسته

یزمس شهربابکمس رسچشمه  تتر
ر

وگاه حرارت نتر
 

ر
وگاه حرارت نتر

بعثت 

مواد غذایی و دارویی

ندا 
ٌ
کت ب کت کاله رسر رسر
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__ و وارداتی __  لیست محصوالت تولیدي

در تهیه و تولید تجهیزات

سیستم های میترینگ و فلو مترتجهیزات اندازه گیری سطح

 ساخت داخل 
ر

 ساخت داخلواردات
ر

وادرات

Magnetic Level 
Gauge 

Radar Level 
Transmitter 

Skid Metering 
Ultrasonic Flow 

meter 

Side Glass Level 
Gauge 

Ultrasonic Level 
Trasnmitter 

Orifice Flow Meter 
Thermal Mass Flow 

Meter 

Float Switch 
Capacitance Level 

Transmitter 
Pitot Tube Vortex Floe meter 

Conductive Switch 
Vibration Level 

Switch 
Venturi Flow computer 

DP Level 
Transmitter 

Capacitance 
Switch 

Wedge Turbine Flow Meter 

DP Switch Paddle Flow Meter 
Magnetic Flow 

Meter 

→ ← 

تجهیزات اندازه گیری دما تحهیزات اندازه گیری فشار

 ساخت داخل 
ر

 ساخت داخلواردات
ر

واردات

Diaphragm seal Pressure Gauge 
Thermocouple R, S, E, 

K , J 
Temperature 
Transmitter 
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Capillary 
Pressure 

transmitter 
RTD PT100, PT500, 

PT1000 
Temperature Gauge 

Pigtail Pressure Switch Thermowell Temperature Switch 

تجهیزات جانبی )ساخت داخل(

Condensate 
Pot 

Stand Pipe 

Syphon 
Distribution 

manifold Valve 
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برخی رضایت نامه هاي مشتریان 







Flow-Pressure- Level-and 
Temperature Measurement 

KOBOLD Messring GmbH Iran 
7th Floor • Unit No. 705 
Anahita Tower • Africa Blvd. 
Tehran • Iran   

Tel.  +98  21  8878 3514-17 
Fax  +98  21  8887 8593  
www.kobold.com 
info.ir@kobold.com 

Person in Charge eMail  Tel.  Fax  Date 

Mohammad Imani imani@kobold.com +98 21 8878 3514-17 +98 21 88878593 22.10.2019 

+49 1577 9869729

 آرامک صنعت هوشمندشرکت مدیر عامل محترم 

بدینوسیله از همکاری آن شرکت محترم در راستای بومی سازی قطعات ابزار دقیق یه شرج ذیل:
- Orifice Plates
- Diaphragm seals
- Paddle Switches
- Level Gauges

ردد دردانی می گشده است، قاستفاده ایران در  صنایع نفت، گاز و پتروشیمیدر برای پروژه های این شرکت که 

 برای آن مجموعه خواستاریم. یشتر راموفقیت بو 

 ری ندارد.رزش دیگدرخواست نامبرده صادر گردیده و ا هنا باین گواهی ب

با احترام فراوان

KOBOLD Messring GmbH – Iran 

Mohammad Imani 
Branch Manager 



02/08/1398  :تاریخ

21-9808 :شماره

داردن  :پیوست

5، واحد 82پالک  ،یباالتر از ظفر،خ ناصر عصر،یآدرس: تهران، خ ول

09903332245/  88880612: تلفن

Tech.rayanprocess@gmail.comیل: میا

دفتر مهندسی رایان فرآیند

بسمه تعالی

دمدیریت محترم شرکت آرامک صنعت هوشمن

سالم با

سازی قطعات        ستای بومی  شرکت محترم در را شکر از زحمات آن  سال   ضمن ت پیتوت تیوب در تیر ماه 

 ازکمال رضایت   ؛استفاده گردیده که توسط این مجموعه   98سال   در شهریور ماه  اینچ 10و  8 هایاریفیس و 98

.قی روز افزون را خواستاریمین مجموعه توفا دارد، و از خداوند متعال برای آعملکرد ر

 تشکر با   

علیرضا کتانی شوشتری



به نام خدا

مدیریت محترم شرکت آرامک صنعت هوشمند 

حسن انجام کار موضوع : رضایت نامه 

با سالم و احترام 

که  اوریفیس و ترموولضمن تشکر از زحمات آن شرکت محترم در راستای بومی سازی قطعات ابزار دقیق 

از عملکرد استفاده گردیده کمال رضایت خط بخار مرجان  –پتروشیمی دماوند  توسط این مجموعه در پروژه ی

را داشته ، امید است شاهد موفقیت های روز افزون شما باشیم .

های بیشتر در پروژه های آتی و استفاده از توانایی و تجربیات فنی آن شرکت. به امید همکاری

شهرام شکوهی  

مدیر عامل    

087088شماره نامه :             

28/87/90تاریخ :                   
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گواهی نامه هاي مرتبط













:خيرات

10:28:نامز

1399/03/13 12733

دنمشوه تعنص كم ارآ :وضع مان

:وضع دك
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Diaphragm seal, flanged, model DSL, producer ARA MAK 
SANAT HOSHMAND, distributor ARA MAK SANAT 
HOSHMAND
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