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شرکت معرفی 
 

خدمات  هئو ارا ینتام یدر راستا سالها تجربه مجرب و یبودن کادر  با دارا (DMTco) کو دی ام تیشرکت 

 باشد.می، قادر به ارائه خدمات یومهندس یفن

یمی، پتروش ،گاز ،نفت یعصنا های فعال دراین شرکت با توجه به نیاز بازار داخل و با هدف تآمین نیاز شرکت

ر دو غذائی، صنایع دریائی، صنایع هوائی، تجهیزات خطوط رنگ  صنایع داروسازی ،ییروگاهنصنایع  ،پاالیش

فعالیت خود را گسترش  آالت یراتصاالت وش ،انواع لوله یک،پنومات یدرولیک،ه یق،ابزار دق ،برقی بخش ها

 .است داده

 خدمات

 ،رشناسان فنی و بازرگانیبا استفاده از دانش مهندسان و کا ارائه خدمات در خصوصاین شرکت آمادگی خود را 

 دارد:رعایت استانداردهای مورد نظر در زمینه های ذیل اعالم می ونیازهای پروژه های صنعتی با توجه به 

 

 ترین زمان و نازلترین هزینهتجهیز و تدارک کاال، مطابق با استاندارد و با کیفیت مطلوب در سریع . 

 ت با داشتن همکاری با تولید کنندگان و شرکتهای معتبر خارجی. مین کاال از طریق وارداتا 

 گیری، فشار، دبی، سطح و دما.مین ابزار دقیق شامل تجهیزات اندازهتا 

 .قبول سفارشات ساخت کاالهای کمیاب بر اساس درخواست کارفرما 

 های مشارکت در پروژهEPC .جهت تآمین و تدارک کاال 

 های مختلف کاال در انبار.وجودی مناسب از نظر سایزها و ردهتحویل فوری با توجه به م 

 .گارانتی یکساله تمامی تجهیزات 

 .نصب و راه اندازی تجهیزات ارائه شده 

 با ارائه گواهی تست عملکرد. تعمیرات انواع کنترل والوها و فلومتر 
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 وندورها

 ،سزاگر ، باختر،کارونپتروشیمی مارون،  هایلیست شرکت وندورالزم به ذکر است شرکت دی ام تی در 

کردستان، بوعلی سینا، امیر کبیر، پارس، نوری، فارابی، واحد پلیمر و اوره و بیستون، اروند، مهاباد، رازی، 

 قرار گرفته است.آمونیاک کرمانشاه و نیروگاه سد دز 

 مشتریانرخی از ب

 پتروشیمی باختر 

  کرمانشاهاوره و آمونیاک 

 کرمانشاه پلیمر 

  شرکت گازکربنیک  

 داروسازی حکیم  

 سیمان عمران انارک 

 نیروگاه سد دز 

 نیروگاه مسجد سلیمان 

 پتروشیمی زاگرس 

 پتروشیمی مهاباد 

 پتروشیمی کردستان 

 پتروشیمی شیراز 

  گاز غربنفت و بهره برداری شرکت 

 کاالهای موجود

 (Rosemount- Yokogawaدما )و  یترهای فشار، اختالف فشارانواع ترنسم -1

2- p/I  پوزیشنرهایABB_YTC-Fisher-Samson-Masoneilan-Siemens 

 والو( ید)سلونوئ 2" تا 1/2"انواع شیرهای برقی از  -3
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 ای )ویفری، پنوماتیک و گیربکسی(انواع شیرهای پروانه -4

 10"تا  1/2"ی از انواع چک والوهای بین فلنج -5

 30"تا  1/2"انواع بال والوهای فوالدی از  -6

 (Samson) 6"تا  1/2"های بخار از انواع فشارشکن -7

 Masoneilan-Fisher 10"تا  1/2"( از ON-OFF( )Samsonانواع شیرهای پنوماتیک )تدریجی و  -8

 4"تا  1/2"( از Samsonانواع شیرهای ترموستاتیک )دو راه و سه راه با سنسور ساعتی و دستی( ) -9

 30"تا  2"از انواع شیرهای موتور گیربکسی  -11

 24"تا  2"ای از لوهای فوالدی دریچهاانواع چک و -11

 30"تا  2"انواع گیت والوهای فوالدی از  -12

 24"تا  2"انواع گلوب والوهای فوالدی از  -13

 pn:40و  pn:16انواع شیر آالت چدنی  -14

 های فشار قوی و معمولیانواع فلنج -15

 های اطمینان فشار قوی در سایزهای مختلف انواع شیر -16

 در سایزهای مختلف Endress+Hauser ،ABB ،Krohne ،Koboldومیترها انواع  فل -17

 Siemensانواع الکتروموتورهای  -18

 
 باشد.های مختلف فوالد و استیل موجود میلوهای ارائه شده در سایز و کالساتوضیحات: و 

 تجهیزات برق و ابزار دقیق 
ASCO 

Solenoid Valves. 

Valve & Penumatic, c Components. 
 
YOKOGAWA 

Flow Meters:  Ultrasonic, Coriolis, Vortex, Magnetic. 

Diffrentional Pressure-Level-Temperature Transmitter. 

Flow measurement, Meters, Sensor. 
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ROSE MOUNT-FISHER 

Level gauging product. 

Communicators. 

Control Valves. 

Air, Steam, Liquid, Fuel gas Regulator. 

Mass, Vortex & Magnetic Flow meter. 

Pressure & Temperature Transmitter 

IP Positioner Solo-5020-5030 HART & Field Bus 

DVC-6010-6020-6030 HART & Field Bus 

 

LOHER 

Motors. 

Generators. 

 
ABB 

Pressure & Temperature Transmitter. 

Flow meter. 

Positioner &Actuator 

 
PIPE 

Size Range: ½"~56" 

Brand:MetalRomania-ArtomRomania-Tubos Spain 

 

(Tee,Reducer,Cap,Bend)  BUTT WELD FITTING 

Size Range: ½"~56" 

JapanBenkan  -TaiwanBRAND: F  
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on, Welding neck, Socket Weld, Threaded , Lap joint)-(Slip    FLANGE 

Size Range: ½"~56" 

Brand: Crown UK- Nippon Japan- FAD Italy- Galperti Italy 
 

FORGED FITTING  (Elbow, Tee, Bushing, Copling, Nipple, Swag nipple, Cap, 

Plug, Union, Etc) 

"Size Range: ½"~ 4 

Brand: Tee Taiwan- Mega Italy 

 
GASKET 

Size Range: ½"~60" 

Brand: Borgman Germany- Iranian Brand 
 

VALVE 

Gate, Globe, Needle, Ball, Safety, Pressure Reducing, Butter Fly, Stop, Lock, Plug, 

Check, Control, Solenoid, On/Off, Manifold,…. 

Size Range: 1/4"~60" 

Brand: Orion-Chero-OMB Italy-Kitz Japan-Nippon Japan-Fisher USA-Parker 

Germany-Sawgelok Korea-Crown UK 

 
WIKA 

Pressure Gauge 

Pressure Switches 

Thermocouples 

 ENDERESS+HAUSER 

Level Sensor For Solid &Liquids 

Paperless and Strip Reorder 
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Flow Meters 

Pressure &Temperature Transmitter 

Process Indicator 

FOXBORO 

Pressure &Temperature Transmitter 

Recorders 

BURKET,SMC,PARKER,HERION,ASCO 

Solenoid Valves 

 

SAMSON 

Control Valves 

Positioners 

 

HONEY WELL 

Flow measurement, Meters, Sensor 

Pressure & Temperature Transmitter   

Controllers 

Chart Recorder 

Micro Switches 

 
F&G 

Gas Detector (Honeywell, Simtronic, oggioni) 

Flame Detector (Honeywell, Simtronic, Vine-SyS) 

Heat Detector (oggioni…) 
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سازندگان تجهیزات ابزار دقیق 
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 های انجام شده )تامین تجهیزات ابزار دقیق(پروژهبرخی از 

 های انجام شدهپروژه شرکتنام  ردیف

 پلیمر کرمانشاه 1

Fisher- Control Valve 3/4", 1",  2", 4", 6", 8" 
WIKA- Pressure Gauge & Diaphragm Seal Flange type 1" # 300 RF SS3161 

Krohne- (OPTIFLUX 4300+IFC300C), YOKOGAWA (DP TRANSMITTER 

LEVEL, FF) 

Goodwin-Dual check valve 

Rosemount-Carioles Flow Transmitter (FT200) 

LESER-Safety Relief valve 11/2" D2" 16 barg 

Samson-PCV  6" 

 پتروشیمی مهاباد 2

ASCO-Solenoid Valve-3 Ways 
Rosemount-Pressure Transmitter (3051) With Diaphragm Seal (1199) 

Samson-Control Valve 10"& 6" 

Samson-Control Valve 2"  

Siemens-Gas Detector with Siemens fail safa PLC 

ABB-Variable Area Flow meter (AM54) 

 Siemens Electro motors سیمان عمران انارک 3

Siemens Relay bender 

4 

 یمیپتروش

کردستان

 
IP Samson 

Rosemount-Pressure Transmitter (3051C) With Diaphragm Seal (1199) 

Emerson-Temperature Transmitter 

YOKOGAWA-Temperature Transmitter  

YOKOGAWA- Differential pressure transmitter (EJA110A) 

YOKOGAWA-Gauge pressure transmitter (EJA430A) 

 Samson PCV پتروشیمی کرمانشاه 5

 پتروشیمی امیر کبیر 6

ASCO- Solenoid Valves 

ASCO- Explosion valve, solenoid valve 

Emerson Temperature Transmitter 
ABB-card Alstom Analyzer, YAMATAKE- Honeywell Valve 

 پتروشیمی باختر 7

Krohne-Variable Area Flow Meter (DK54/RE) 
YOKOGAWA-Variable Area Flow meter (RAMCO4) 

FISHER(Regulator 299H), Positioner DVC6020, Actuator type 585, 

Transmitter, Mounting Parts, Auto Calibration 

ASCO-Explosion valve 

 شیراز پتروشیمی 8

FISHER-Parts for Fisher control valve (flat Gasket, Ring Piston, Converter, 

Gasket set,…) 

FISHER-IP Positioner Solo-5020-5030 HART & Field Bus 

WIKA- Pressure Gauge 232.50 & 233.50 

Rosemount-Thermowell & Resistance Element (0065 & 0096) 

Samson-Control Valve (PRV) 

9 
بهره برداری نفت و 

 گاز غرب
Krohne-Flow meter OPI:Flax4300 
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 اطالعات تماس

 :تلفن

 121-7762457173ش: ودفتر مرکزی فر

 121-86123376 خط مستقیم :

 121-77616741فروشگاه: 

 19381211468، 19123837169همراه: 

 :فکس

86123376-121 

 آدرس :

 348، واحد 2فروشگاه: تهران، خیابان بهار جنوبی، برج بهار، طبقه  

 انبار: کرج، مترو اتمسفر

پست الکترونیک: 

 Info@dmtco.ir                         روابط عمومی:                                                   

                                                                       کارشناس فنی:

                   کارشناس فروش:                                           

                                                                        وب سایت:

 

 

mailto:Motlagh@dmtco.org
mailto:Davoodi@dmtco.
mailto:Davoodi@dmtco.
mailto:Mohammadi@dmtco.org
mailto:Mohammadi@dmtco.org
http://www.dmtco.org/
FARDI M
Typewritten Text

FARDI M
Typewritten Text

FARDI M
Typewritten Text

FARDI M
Typewritten Text
Davoodi@dmtco.ir

FARDI M
Typewritten Text
Mohammadi@dmtco.ir

FARDI M
Typewritten Text
www.DMTCO.ir




