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شرکتمعرفی 
ابزار کنترل ارشیا
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خط مشی کیفیت

ومحصوالتکیفیتمستمربهبودخود،مشتریانوپرسنلمهندسیوفنیتجارببرتکیهباارشیاکنترلابزارشرکت
ضایترسطحافزایشهدفبااتوماسیونوپروژهدقیق،ابزارتجهیزاتودستگاههاتامینوتولیدزمینهدرراخودخدمات

.استدادهقرارخودعملکردسرلوحه،مشتریان

.باشدهاي شرکت میپایه و اساس کلیه فعالیترضایت مشتري
. نمایداقدام به آموزش مستمر پرسنل خود میشرکت به منظور باال بردن سطح کیفیت خدمات به مشتریان خود

مینـه را زوتالش مـی کنـد کارکنان شرکت  ارکان اصلی شرکت بوده و شرکت در فراهم نمودن محیط کار مساعد براي آنها 
.نمایدبراي رشد و شکوفائی استعدادها با تدوین راهکارهاي تشویقی ایجاد می

. کیفیت محصوالت و خدمات شرکت به گونه اي میباشد که امکان حضور در بازارهاي بین المللی مقدور باشد
د بین المللـی سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس الزامات اسـتاندارابزار کنترل ارشیا جهت حصول به موارد فوق شرکت 

ISO 9001:2000 قرار داده است و مدیریت ارشد سازمان خود را ملزم و متعهد می داند منابع و امکانات الزم جهت تحقـق
ار اهداف و برآورده سازي الزامات این استاندارد را فراهم آورد و اطمینان داریم که کلیه همکاران در جهت رعایت، اجرا و برقـر

.مشی، همواره همکاري الزم را مبذول خواهند داشتنگه داشتن این خط 

غالمرضا فتحی
مدیر عامل
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شرکتاطالعات و مشخصات ثبتی

.Abzar Control Arshia Co):انگلیسی(نام شرکت یاکنترل ارشابزار ):فارسی(نام شرکت 

کنترل ارشیاابزار :نام تجاري محدودمسئولیت :نوع شرکت 
1389/12/17: ثبت تاریخ399780: شماره ثبت 

ایرانی:ملیتتهران:محل ثبت 

:زمینه فعالیت 
کالیبراسیون و صدور گواهی انواع فلومترهاي مایع و گاز
 گیري فلواندازهو تامین تجهیزات تولید
 اتوماسیون صنعتیفرآیند و کنترل
تعمیرات انواع روتامترهاي مایع و گاز
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شرکتاطالعات و مشخصات ثبتی
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:پست الکترونیک

fathi@abzar-control.com مدیر عامل

tavakol@abzar-control.com
sale1@abzar-control.com

فروش

:وب سایت 

www.abzar-control.com

:دفتر مرکزينشانی
پارك –خیابان فرشی مقدم–باالتر از جالل آل احمد–خیابان کارگر شمالی–تهران

240واحد -1ساختمان شماره -علم و فن آوري دانشگاه تهران

:شماره تماس

88220675: فکس 88220675-88220648: تلفن 

شبکه هاي اجتماعی

@abzar_control @abzar_control_arshia



شرکتاطالعات و مشخصات ثبتی

7

ین تحقیق ، طراحی مهندسی ، تولید و تام
تجهیزات  ابزار دقیق

تولید روتامترهاي صنعتی و آزمایشگاهی
تولید اریفیس فلنج و اریفیس پلیت
 آنوبارتولید
فلومترهاي صفحه اي تولید)Paddle type flowmeter(

صنعتیاتوماسیون کنترل فرآیند و 
 یصنعتهاي کنترل و اتوماسیون طراحی سیستم
 به دستی پروسه هاي مختلف تولیدي تبدیل

اتوماتیک

ارائه خدمات کالیبراسیون فلومترها

بر مکعبمتر 60کالیبراسیون فلومترهاي مایع تا دبی 
ساعت

نرمال متر 1200کالیبراسیون فلومترهاي گاز تا دبی 
بر ساعتمکعب

فلومترهاي معیوب ساخته شده توسط برندهاي دیگرتعمیر * 

زمینه هاي فعالیت شرکت 
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شرکتاطالعات و مشخصات ثبتی
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شرکتاطالعات و مشخصات ثبتی

11



شرکتاطالعات و مشخصات ثبتی
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شرکتاطالعات و مشخصات ثبتی
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ف
اماستخدتاریخپست سازمانیمیزان تحصیالتنامنام خانوادگیردی

کارشناسی مکانیکغالمرضافتحی1
هیئت مدیره و رییس

1390عاملمدیر 

1391ههیئت مدیرنایب رییسکارشناسی مکانیکمحمدتوکل مقدم2

1390فنیمشاورمکانیکدکتريفرزادجعفرکاظمی3

1390مشاور فنیدکتري مکانیکمهردادجوادي4

1395کارشناس فروشکارشناسی ارشد فرآیندسرواصادقی5

1395اداريلیسانسپدیدهجعفرزاده6

1391تولیددیپلممجیدجوادي فر7

1395آزمایشگاهلیسانسآرینمکالئی8

لیست همکاران شرکت ابزار کنترل ارشیا



خدمات و معرفی محصوالت تولیدي 
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یی از شرکت ابزار کنترل ارشیا از زمان تاسیس تا کنون موفق به طراحی و ساخت نمونه ها
:تجهیزات اندازه گیري به شرح زیر شده است

زکالیبراسیون و صدور گواهی براي انواع فلومترهاي مایع و گا

طراحی و ساخت انواع روتامترهاي مایع و گاز

طراحی و ساخت روتامتر کنارگذر

طراحی و ساخت انواع فلومترهاي مبتنی بر اختالف فشار

 طراحی و ساخت فلومترهاي نوع صفحه اي(Paddle type)

مانیتورینگ و کنترل فرایندهاي صنعتی



خدمات و معرفی محصوالت تولیدي 
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ACA Lab–آزمایشگاه کالیبراسیون

1393لسادرارشیاکنترلابزارشرکتکالیبراسیونزمایشگاهآ
زاهمکارآزمایشگاهصالحیتتاییديگواهینامهاخذبهموفق

بهباآزمایشگاهایندر.گردیدایراناستانداردملیسازمان
جملهازمرجعفلومترهايوتجهیزاتازايمجموعهکارگیري

باالدقتبااریفیسفلومترهايوالکترومغناطیسیفلومترهاي
واقدامستتتحتفلومترهايکالیبراسیونیابنديزینهبهنسبت
رهايافزانرمخصوصایندر.گرددمیصادرکالیبراسیونگواهی

طتوسصددرصدالزمهايتصحیحودبیيمحاسبهجهتالزم
گرددمیاستفادهوتولیدارشیاکنترلابزارشرکت



خدمات و معرفی محصوالت تولیدي 
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خدمات و معرفی محصوالت تولیدي 
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:روتامتر
یکروندازباالبهپایینازقائم،به صورتزیرمیانیشکلمطابقسیالجریانروشایندر

جرمکهداردقرارشناوریکمخروطاینداخلدر.می شوددادهعبورمخروطیشفافلولۀ
متبه سشناورحرکتباعثسیالدبیافزایش.استبیشترسیالحجمیجرمازآنحجمی

،فوقشکلدر.بـودخواهدسیالدبیمقدارازمعیاريشناورموقعیتبنابراین.می شودباال
نشانزنی)چپسمت(شیشه ايو)راستسمت(اکریلیکبدنۀباروتامترنوعدوظاهرينماي
.استشدهداده



خدمات و معرفی محصوالت تولیدي 
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نمونهرزیشکلدر.گیردمیصورتارشیاکنترلابزارشرکتدرروتامترهااینکلیهطراحی
.استشدهدادهنشانروتامترهاازیکیهاينقشهازاي



خدمات و معرفی محصوالت تولیدي 
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ی باشدانواع روتامترهایی که شرکت ابزار کنترل ارشیا قادر به تولید و تأمین آنها است به شرح ذیل م

ACA01

روتامتر با بدنه فلزي

ACA02

يروتامتر با بدنه شیشه ا

ACA03

کروتامتر با بدنه اکریلی

ACA04

ايشیشهروتامترتابلویی

ACA05

یکروتامتر تابلویی اکریل

روتامترهاي فوق بنا به درخواست مشتري بدون محدودیت در سیال مورد استفاده،
.طراحی و ساخته می شوند
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ACA01–روتامتر بدنه فلزي 

ACA01

روتامتر با بدنه فلزي

اندازهبرايتواندمیفلزيبدنهباACA01مدلروتامتر
طعاتقواتصاالتکلیهجنس.رودکاربهمختلفمایعاتوگازهادبیگیري

وفشارتحملامکانبرعالوهویژگیاین.استSSازسیالباتماسدر
تسیاالدبیگیرياندازهبرايبتوانآنازکهشودمیباعثباالدماي

.کرداستفادهنیزخورنده

:قوتنقاط
S.Sمتریال•
باالفشارودماتحمل•
خورندهسیاالتبراياستفادهامکان•
فلواز20mA-4خروجیایجادامکان•
االیزرتوتودیجیتالدهندهنشانتعبیهامکان•

:ضعفنقاط
زیادنسبتاًفشارافت•
زیادنصبفضايبهنیاز•
زیادوزن•

http://www.abzar-control.com/userfiles/file/ACA%2001(1).pdf
http://www.abzar-control.com/userfiles/file/ACA%2001(1).pdf
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ACA02–روتامتر بدنه شیشه اي 

توانمیآناز،ACA02مدلروتامتردرايشیشهتیوبازاستفادهدلیلبه
دموارجملهاز.کرداستفادهخورندهمایعاتوگازهادبیگیرياندازهبراي

نایعصشیمی،وپترگاز،نفت،صنایعبهتوانمیروتامترنوعاینکاربرد
.کردشارها...وتحقیقاتیوصنعتیهايآزمایشگاهغذایی،صنایعشیمیایی،

:قوتنقاط
خورندهسیاالتبراياستفادهامکان•
مناسبقیمت•
کمفشارافت•
باساختدرمختلفهايمتریالازاستفادهامکان•

کاربردوسیالبهتوجه
ريمشتدرخواستبهبنافلنجییاايرزوهاتصاالت•

:ضعفنقاط
دمايوفشاردرمحدودیت•

کاري
گیرياندازهدرمحدودیت•

باالهايدبی
بااستفادهبرايمحدودیت•

رنگیسیاالت

ACA02

يروتامتر با بدنه شیشه ا

http://www.abzar-control.com/userfiles/file/ACA%2002(6).pdf
http://www.abzar-control.com/userfiles/file/ACA%2002(6).pdf
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ACA03–روتامتر بدنه اکریلیک

وگازهادبیگیرياندازهبراياکریلیکبدنهباACA03مدلروتامتر
اینمزایاياز.شودمیاستفادهباشندکمخورندگیدارايکهمایعاتی
.استمناسبدقتوقیمتونگهداريونصبسادگیروتامتر

:قوتنقاط
مناسبقیمت•
کمفشارافت•
نگهداريونصبدرراحتی•

:ضعفنقاط
خورندهسیاالتبراياستفادهامکانعدم•
االبدمايباسیاالتگیرياندازهدرمحدودیت•
رنگیسیاالتبااستفادهبرايمحدودیت•

ACA03

کروتامتر با بدنه اکریلی

http://www.abzar-control.com/userfiles/file/4.jpg
http://www.abzar-control.com/userfiles/file/4.jpg
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ACA04–روتامتر تابلویی با بدنه شیشه اي

توانمیآنازACA04مدلروتامتردرايشیشهتیوبازاستفادهدلیلبه
شکلهبتوجهبا.کرداستفادهخورندهمایعاتوگازهادبیگیرياندازهبراي

اب.کردنصبتابلورويبرراآنسادگیبهتوانمیروتامتراینخاص
.کردتنظیمنیزراسیالدبیتوانمیشدهنصبشیرازاستفاده

:قوتنقاط
تابلورويبرنصبامکان•
دبیتنظیمشیر•
کمهايدبیگیرياندازه•
خورندهسیاالتبراياستفادهامکان•

:ضعفنقاط
افت فشار نسبتاً زیاد•
طول اسکیل کم•
استفاده هاي عمدتاً آزمایشگاهی•

ACA04

ايشیشهروتامترتابلویی

http://www.abzar-control.com/userfiles/file/ACA%2004.pdf
http://www.abzar-control.com/userfiles/file/ACA%2004.pdf
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ACA05–روتامتر تابلویی با بدنه اکریلیک
وگازهادبیگیرياندازهبراياکریلیکبدنهباACA05مدلروتامتر
کلشبهتوجهبا.شودمیاستفادهباشندکمخورندگیدارايکهمایعاتی

اب.کردنصبتابلورويبرراآنسادگیبهتوانمیروتامتراینخاص
.کردتنظیمنیزراسیالدبیتوانمیشدهنصبشیرازاستفاده

:قوتنقاط
تابلورويبرنصبامکان•
دبیتنظیمشیر•
کمهايدبیگیرياندازه•
مناسبقیمت•

:ضعفنقاط
افت فشار نسبتاً زیاد•
طول اسکیل کم•
استفاده هاي عمدتاً آزمایشگاهی•
خورندهعدم امکان استفاده براي سیاالت •

ACA05

یکروتامتر تابلویی اکریل

http://www.abzar-control.com/userfiles/file/ACA%2005.pdf
http://www.abzar-control.com/userfiles/file/ACA%2005.pdf
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ACA19–روتامتر کنارگذر

میاستفادهاینچ4سایزتاتنهامعمولیهايروتامترازاینکهبهتوجهبا
درمایعاتدبیگیرياندازهبرايتوانمیگذرکنارروتامترازشود،

موردجسندبیایندرکهمواديبهتوجهبا.کرداستفادهبزرگترسایزهاي
ندهخورمایعاتدبیگیرياندازهبرايتوانمیآنازگرفته،قراراستفاده
ادياقتصنظرازباال،سایزهايدرسنجدبیاینازاستفاده.کرداستفاده
.استترصرفهبهمراتببههاروشسایربهنسبت

:قوتنقاط
جریانمختلفهايجهتدرنصبتوانایی•
خورندهسیاالتبراياستفاده•
باالسایزهايبرايمناسبقیمت•

:ضعفنقاط
عدم امکان استفاده در فشار و دماي باال•
ایجاد افت فشاري برابر با فلومتر اریفیس•

ACA19

روتامتر کنارگذر

http://www.abzar-control.com/userfiles/ACA19.pdf
http://www.abzar-control.com/userfiles/ACA19.pdf
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ACA10–اریفیس

ACA10

اریفیس

یالسجریانروش،ایندر.استدبیاندازه گیريروش هايقدیمی ترینجزء
دادهعبوراست،کوچک تراصلیجریانمقطعسطحازکهمجراییاز

فاختالاندازه گیريوسیلۀیکتوسطشده،ایجادفشاراختالف.می شود
تبه دسحاکمروابطازاستفادهباسیالدبیوشدهاندازه گیريفشار،

.می آید

:قوتنقاط
S.Sمتریال•
باالفشارودماتحمل•
خورندهسیاالتبراياستفادهامکان•
پاییننگهداريهزینه•
قبولقابلدقت•

:ضعفنقاط
زیادنسبتاًفشارافت•
زیادنصبفضايبهنیاز•
صورتدرمسیرشدنبلوکهامکان•

زائدموادوجود
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توسط نرم ISO-5167-2طراحی تمامی اریفیس پلیت ها بر مبناي استاندارد 
.  انجام می گرددFlow Consultant-Millerافزار معتبر 

:انواع اریفیس پلیت هاي تولیدي شرکت عبارتند از
-General Orifice Plates
-Restriction Orifice Plates
-Multi stage Orifice Plates
-Meter run Orifice
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ACA18–فلومتر آنوبار
جریانراهسربرکهمانعیکاطرافازسیالجریانعبورباروشایندر

فاختالکهمی شودایجادمانعپشتوجلودرمتفاوتیفشارهايدارد،قرار
اندازهبرايآنوباراصلیکاربرد.استسیالدبییاسرعتبامتناسبآنها

طرقباکانالهايولوله هادرآببخارومختلفگازهايومایعاتدبیگیري
ولمشکبسیاردبی سنج هادیگرانواعنصبمواردایندرزیرااست،زیاد

هکحالتیدرسنجدبیایننصبامکانخاص،تمهیداتبا.استبرزمان
.داردوجودنیزاستبرقرارلولهدرجریان

:قوتنقاط
آساننصب•
کمفشارافت•
وروديسیالاغتشاشاتازکمتأثیر•

:ضعفنقاط
نجنیاز به نصب تجهیز اختالف فشارس•

ACA18

فلومتر آنوبار

http://www.abzar-control.com/userfiles/file/ACA%2018%20(Annubar).pdf
http://www.abzar-control.com/userfiles/file/ACA%2018%20(Annubar).pdf
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ACA92–فلومتر ونتوري
شدنبلوکهامکانوآنزیادفشارافتاریفیس،عمدةاشکالدو

روش هايازدیگریکی.استزایدموادوجودصورتدرمسیر
.استيونتورندارد،رافوقمشکالتکهفشاراختالفبرمبتنی

فشاربازیابیآنواگرايقسمتدرونتوري،خاصشکلدلیلبه
وروديفشاربهزیاديمقدارتاخروجیفشاروشدهانجام

.می شودنزدیک
:قوتنقاط

کمفشارافت•
سیالمسیردرمانعوجودعدم•

:ضعفنقاط
قیمت باال•
نیاز به فضاي زیاد براي نصب•

ACA92

ونتوري
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ACA21–فلومتر صفحه اي
اعمالباعثصفحهیامانعیکبهبرخوردباسیالجریانسنج،دبیایندر

میفلومترایناز.شودمیايزاویهحرکتیکبهمنجروشدهانبهنیرو
اینچ2سایزازبزرگترهايلولهدرمایعاتدبیگیرياندازهبرايتوان

يعمودلولهخطوطدرآننصبامکاندستگاه،ویژهطراحی.شوداستفاده
.سازدمیمیسرراافقییا

:قوتنقاط
جریانمختلفهايجهتدرنصبتوانایی•
خورندهسیاالتبراياستفاده•
ودیجیتالدهندهنشانتعبیهامکان•

توتاالیزرهمراهبه20mA-4خروجی
سبمناقیمتباباالدبیگیرياندازهامکان•

:ضعفنقاط
ایجاد افت فشار نسبتاً باال•

ACA21

فلومتر صفحه اي

http://www.abzar-control.com/userfiles/file/aca21.pdf
http://www.abzar-control.com/userfiles/file/aca21.pdf
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نفت و گازصنایع پتروشیمی -سوابق کاري و مشتریان 

91سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

فلومترپتروشیمی مارون
اریفیسپتروشیمی خوزستان

روتامترکاالي پتروشیمی
سطح سنج هیدرواستاتیکنفت ایرانول

روتامترپژوهشگاه صنعت نفت
روتامترارکان گاز

92سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

لوله پیتوتپتروشیمی جم
روتامترپتروشیمی عسلویه

اریفیسخطوط لوله و مخابرات نفت ایران
لول سنجپژوهشگاه صنعت نفت
روتامترپژوهشگاه صنعت نفت

روتامترارکان گاز
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نفت و گازصنایع پتروشیمی -سوابق کاري و مشتریان 

93سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

کالیبراسیونگواهی شرکت پتروشیمی پردیس
روتامترپتروشیمی پردیس

اریفیس کنار گذرپتروشیمی بندر امام
روتامترپتروشیمی پردیس
روتامترپتروشیمی رجال

روتامترشرکت ملی پتروشیمی

94سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

روتامترپتروشیمی پردیس
ديآزمایشگاه آزمون کلکتور و آبگرمکن خورشیپژوهشگاه صنعت نفت

روتامترنفت و گاز سرو
روتامترکنترل گازاکباتان

روتامتر و کالیبراسیون فلومترارکان گاز
اریفیسخطوط لوله و مخابرات شاهرود

فلومتراسپک
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نفت و گازصنایع پتروشیمی -سوابق کاري و مشتریان 

95سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

اریفیس پلیتپتروشیمی رجال
روتامترپژوهشگاه صنعت نفت

روتامترنفت و گاز سرو
روتامترپاالیشگاه بیرجند

96سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

روتامترپتروشیمی رجال
اریفیسپتروشیمی رجال

تعمیراتپتروشیمی مخازن سبز عسلویه
روتامترنفت بهران

روتامترپژوهشگاه صنعت نفت
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صنایع فوالد-سوابق کاري و مشتریان 
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92سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

سایت گالسفوالد غرب آسیا
عسطح مایسوئیج –انواع فلومتر فوالد تکنیک

دوره آموزشی کالیبراسیونفوالد مبارکه اصفهان 
روتامترفوالد هرمزگان

پلیت اریفیس  و فلنجمجتمع ذوب آهن فوالد خزر
پلیت اریفیس فوالد خزر

93سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

روتامتر و لول سوئیجفوالد سیرجان
روتامترفوالد مبارکه

94سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

روتامترفوالد مبارکه
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95سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

گواهی کالیبراسیونفوالد اسفراین
اریفیسآهن و فوالد غدیر ایرانیان

روتامترفوالد مبارکه اصفهان
روتامترفوالد غدیر ایرانیان

96سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

اریفیسفوالد غدیر ایرانیان
روتامترفوالد غدیر ایرانیان
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91سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

فلومتردانشگاه علم و صنعت
انواع فلومترپارك علم و فناوري دانشگاه تهران

روتامتردانشگاه علم و صنعت
روتامتر)آقاي ملکی (دانشگاه علم و صنعت 

فلومتر)دانشگاه علم و صنعت(مهندس دهنوي
روتامتر)مهندس ضبیحی (دانشگاه صنعتی شریف 

روتامتردانشگاه مازندران
روتامتردانشگاه صنعتی سهند
روتامتردانشگاه تربیت مدرس

روتامتردانشگاه فردوسی مشهد
روتامتردانشگاه تهران

تعمیر کنتور مایعاتدانشگاه علوم تحقیقات
روتامتردانشگاه کاشان

روتامتردانشگاه امیر کبیر

92سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

روتامتردانشگاه علم و صنعت
نصب و راه اندازي کنتور آب)دکتر زارع(دانشگاه علوم تحقیقات

روتامتر)آقاي مهندس صفاریان و بهلول(دانشگاه تهران 
روتامتر)آقاي مهندس یحیایی( دانشگاه علم و صنعت 

روتامتردانشگاه فردوسی مشهد
روتامتردانشگاه امیر کبیر

روتامتردانشگاه صنعتی شریف 
روتامتردانشگاه صنعتی شریف

روتامتردانشگاه مالک اشتر
روتامتر)مهندس شاه علی محمدي(دانشگاه امیر کبیر 

روتامتر)دکتر شریعتی نیا(دانشگاهامیر کبیر 
روتامتر)آقاي مهندس علوي نیا(دانشگاه تربیت مدرس 

روتامتردانشگاه صنعتی شریف–مهندس رضایت 
روتامتردانشگاه تربیت مدرس

روتامترمرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
روتامترمرکز تحقیقات مکهندسی اصفهان

روتامترسازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی
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93سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

فلومتردانشگاه صنعتی شریف 
فلومتردانشگاه رازي کرمان 

روتامتردانشگاه یاسوج  
روتامتردانشگاه علم و صنعت

روتامتردانشگاه امیر کبیر
روتامتردانشگاه یزد 

روتامتردانشگاه شریف
روتامتردانشگاه اقبال الهوري 

روتامتردانشگاه شیراز
روتامتردانشگاه فردوسی مشهد
روتامتردانشگاه ردوسی مشهد
روتامتردانشگاه تربیت مدرس

روتامتر)مهندس فغانی ( دانشگاه امیر کبیر 
روتامتردانشگاه صنعتی بابل

روتامتردانشگاه صنعتی اصفهان
روتامتردانشگاه مالک اشتر

روتامتردانشگاه صنعتی شریف
روتامتردانشگاه صنعتی بابل 

روتامتردانشگاه زنجان
روتامتردانشگاه یاسوج

روتامتردانشگاه بابل
روتامتردانشگاه صنعتی سهند

روتامتردانشگاه تبریز

94سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

روتامتر)حسین فشندي(دانشگاه صنعتی اصفهان
روتامتر)دانشگاه فردوسی مشهد ( دکتر احمد زاده 

روتامتردانشگاه امیر کبیر
روتامترخانم کشتکار-دانشگاه شیراز 
روتامترمهندسی آب-دانشگاه تهران 
روتامتر)مهندس رجبی(دانشگاه شریف  

روتامتردانشگاه صنعتی اصفهان
روتامتردانشگاه داروسازي شیراز

روتامترمهندس عیسی زاده-دانشگاه شریف 
روتامتردانشگاه صنعتی شریف

روتامتر)دانشگاه تبریز(دکتر ختائی 
روتامتر)دانشگاه شریف(ایمان حسیبی

روتامتردانشگاه تهران 
روتامتر)دانشگاه ساري(خانم سید پور
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95سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

روتامتر)دانشگاه صنعتی تبریز(خانم ایرجی
روتامتردانشگاه شهید باهنر کرمان

روتامتردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
روتامتردانشگاه نوشیروانی بابل

گواهی کالیبراسیونجهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران
روتامتردانشگاه صنعتی امیرکبیر

روتامتردانشگاه امیرکبیر
روتامتردانشگاه امیر کبیر

گواهی کالیبراسیوندانشگاه علم و صنعت

96سال 
محصول خریداري شدهنام شرکت

روتامتردانشگاه شریف
روتامتردانشگاه علم و صنعت

روتامتردانشگاه صنعتی اصفهان
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91سال 

محصول خریداري شدهنام شرکت

فلومترسنگان صنعت

روتامتردانشوران کیمیا 

روتامترمولدان صنایع شیمیایی

ترانسمیتر و ایندیکیتورفشارماشین سازي ویژه

اریفیسپارت نیرو

روتامترپژوهش پویان ماندگار

مانومترآقاي براتی

روتامترآذر آشنا آب

فلومترآزمایش ابزار

فلومترپارس رگوالتور

تعمیر روتامتر کرونهروغن اتکا

روتامترآزمون متمم

روتامترایده پژوهان پارس

روتامترسنگر کار

روتا مترپانیذ سنج

روتامترپارچینصنایع شیمیایی 

روتامترصنایع شهید نوري

روتامترکاردوتک

روتامترانرژي اتمی

روتامترسینا شیشه

روتامترکاشانسایپا

روتامترپانیذ سنج

روتامترطب آزمون آبادان

روتامترآزمون رمز سالمت

روتامترپژواك پژوه صنعت

روتامتراحسان الکتریک

روتامترفرآوري مواد معدنی

اریفیس پلیتمهندسی دي

روتامتربی ام اصفهان

روتامتررادمان صنعت

روتامترخودروي سایپاي کاشان

روتامترپیروز پیمان

روتامتر)بوشهر (آقاي زارعی 

روتامترمهندس ندافیان

روتامترشایگان سرمد

روتامترگام الکتریک

روتامترقاره سبز

روتامترآویژه صنعت تدبیر

روتامترنام آوران پژوهش

روتامتربهینه

روتامترمهندس پورعلی

روتامترمهندس احمدي

روتامترصنایع دفاع

روتامترنوآوران بسپار

اریفیسمهندسی دي

روتامترشعله صنعت

روتامترپارس پالسما پوشش

روتامترپارت نیرو

اریفیسرادمان صنعت

روتامترانرژي اتمی 

روتامترپژوهش پویان ماندگار 

اریفیسپترولند

روتامترفروسیلیس ایران

روتامترشمعک نو

روتامترپیرایه زیست قزوین

روتامترصنعت سرامیک

روتامتربهراد سازان پارسه

روتامترافق

سایت گالسآقاي خلوتی

اریفیسنیرو کلر

روتامترنوشین شهر

روتامترمهسان روي

روتامترآقاي حیدري 

روتامترهوشمند سازان جهان

روتامتربرنولی

روتامترصنایع آموزشی

روتامترزالل ایران

روتامترالکتروفن

روتامترتصرا

روتامترفراز انرژي آسیا

اریفیسمهندس نادري نژاد

روتامترایمن زیست البرز

روتامترآریا سان شید

روتامترسنجش ابزار 

مانومتر اسلوپ گیجآقاي حیدري

روتامترآقاي امینی

روتامترسنجش ابزار

نصب مگنت بر روي گوي روتامترعصر توان

روتامترفیرمکو ماهشهر

روتامتربهبهان کنترل صنعت

روتامترفوالد فام

روتامتروکیوم پارس

روتامترانرژي گستران پایدار پرشین

اریفیسپترو صنعت غرب

روتامترپویا صنعت

روتامترمهندس امینی

فلومتر توربینیهایر آسا

روتامترستاكسامان انرژي 

مجموعه قرائت و نمایش اطالعاتکارخانه شاهرخی

روتامترکارانیر صنعت

روتامترکارگاه جی آب سام

روتامترآریو سان شید

روتامترآقاي مهندس جعفري

روتامتردانشوران کیمیا

رتعویض شیشه و کالیبراسیون روتامتپژوهش پویان ماندگار

اریفیس پلیتفن آوران رهنما صنعت

روتامترتهران سوفا

روتامترهیرگان انرژي

روتامتردیبا صنعت آلفا

روتامترکارخانه الکل شیراز

طراحی و نقشه ساختنیروگاه رامین

روتامترکیمیا گران سعادت

92سال 

روتامترمهندسین مشاور تهران بوستون

اریفیسدفتر مهندسی دي

روتامترژيمرکز تحقیقات سوخت زیستی پژوهشکده بیوتکنولو

روتامترسهند جام تبریز

روتامتر)بوتان (بازرسی فنی مخازن آلیاژدار 

روتامتر)مهندس خسروي(گیتی پسند

روتامتر)پایش فرآیند(پویا صنعت آریا

روتامترمهندسین مشاور تهران جوان

روتامترگسترش کاتالیست ایران

فلومتر توربینیسینا دارو

روتامترباشگاه پژوهشگران و نخبگان آزاد اسالمی

روتامترآقاي دکتر صفدري

روتامتر)مهندس عباسی(زمینه سازان تجهیز صنعت

روتامتر آقاي مهندس مرتضایی کیا
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اوري روتااندیشه زالل

روتامترسراج صنعت پویا

اریفیس پلیتآقاي مهندس احمدي

روتامترنیروکلر

روتامتر و گواهی کالیبراسیونبی ام اصفهان

اریفیسدوین ماشین

روتامترمهسان روي دلیجان

روتامتردانش آب

روتامتر)آقاي مهندس برومند (دیبا صنعت آلفا 

مانومتر اسلوب گیجایران هواسازان

روتامترسازه پردازان

روتامترمهندس آقایی–مهندس فرجی 

روتامتر)مهندس خسروان(پاسارگاد توسعه انرژي صبا

روتامترمهندس قاضی

روتامترمهندس فدایی

روتامترپخش و پاالیش ماد کرمانشاه 

روتامترآزمایش ابزار

نصب سنسور بروي روتامترمهندس گیتی افروز

روتامترسازمان پژوهش هاي صنعتی 

روتامترگوهر شیمی خبره 

روتامترمهندس مهرانفر

روتامترایران اریل فیلد

روتامترتجهیز صنعت باران

روتامترکیمیاگران سعادت

روتامترتوگا

اریفیسبازرگانی فرزان نیا

اریفیسبهبود فرآیند کنترل

روتامترتبدیل انرژي پایا

روتامترآریو یان شید

روتامتربی  ام اصفهان

اریفیسراه سبز

اریفیس و فلنج)خاك نسوز (ایران اتوماسیون شیراز 

اریفیسکشت و صنعت دعبل خزایی

روتامترگل گوهر سیرجان

روتامتردانشکده شیمی مالک اشتر 

اریفیس و فلنجآریا ابزار دقیق

اریفیس و روتامترمهندس سرایی

روتامتررادمان صنعت 

روتامترشیر آالت صنعتی اصفهان

فلنج-روتامتر صنایع شیمیایی پارچین

اریفیس و فلنجپرشین ابزار دقیق

فلومترکلر پارس 

روتامتر و گواهی کالیبراسیونالکتروفن

روتامترکوبن کار

روتامترکاوشگران بسیط

روتامترسامانه فضانوردي

روتامترسوالر مکانیک

روتامتر)آقاي مهندس توانگریان (فروشگاه جعفرپیشه 

uمانومتر مهندس راد شکل  

روتامترسهند فوم آسیا

روتامترکیمیاي صنعت آرام

روتامترافق تابان

روتامتر)آقاي مهندس صدرایی(پارك علم و فناوري بوشهر

روتامتریاران بهگزین پارس

روتامترمواد معدنی زر آزما 

روتامترآقاي مهندس دیا حسین

روتامتر و کالیبراسیونستاك

روتامتربهبود صنعت آپادانا

روتامتر و کالیبراسیونآریا سان شید

روتامترنمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی

فلومتر توربینیکولر هوایی آبان 

روتامترتوسعه تجهیز لیان

روتامتررادمان صنعت نصر

روتامترنو آوران بسپار

روتامترهیدروفن

روتامترپژوهشگاه نیرو

روتامترایران کلر

روتامترشرکت زنجان برنز

روتامترآقاي مهندس شیرازي

روتامترپارس اینترنشنالاتو شاسی 

روتامترسوخت راکتور هاي هسته اي 

روتامترکلر پارس 

پلیت اریفیس و فلنجفراشیمی روز

پلیت اریفیسافراح

پلیت اریفیس شرکت مهندسی فن آوران رهنما صنعت

الترانسمیتر فشار و نشاندهنده دیجیتتوگا

روتامترپارس کلر

روتامترشرکا پیرایه زیست

کالیبراسیون روتامترایران کلر

گازيفلويدوره آموزشی )نیروگاه رامین (مجتمع آب و برق خوزستان 

روتامترنیرو کلر

پلیت اریفیس و فلنجمهندسی  فن آوران رهنما صنعت

روتامترآقاي مهندس زارعی

روتامترآریا سان شید 

روتامتراتوشاسی اینتر نشنال پارس

روتامترداروسازي زهرابی

روتامترحدید سازه پیشرو

روتامترزمینه سازان تجهیز 

روتامترآلتن دانه صحرا

روتامترخانم عسگرانی

روتامترسهندتجهیز ایده صنعت 

لوله پیتوتپیرایه زیست 

روتامترسوخت راکتور هسته اي

روتامترآقاي مهندس همتی

کالیبراسیون فلومترشرکت پیشگامان 

فلومتررمانتا

روتامتربرنا آزمون پارس 

روتامترزمینه سازان تجهیز صنعت

روتامترمهندسی دي 

روتامتراسید سازان زنجان

مانومتر شیب دارآریانا کیلین صنعت

روتامترکنترل سگال 

روتامترآذر تجهیز

روتامترتحقیقات مواد معدنی ایران

روتامترتهران جوان

روتامترپارس سیلینگ

uفلومتر زالل ایران u uu u u

اریفیس پلیتهارپاك

روتامترروغن طالیی احیاء

روتامترمهرگان صنعت آب

روتامتر و کالیبراسیونشرکت بی ام

اریفیس پلیتپترو صنعت غرب

روتامترموجانآب و فاضالب 

روتامتررادین صنعت

روتامترمهندس توانگریان

93سال 

گواهی کالیبراسونبندي پارسابسیستم هاي 

گواهی کالیبراسونشرکت بی ام اصفهان

گواهی کالیبراسونشرکت بهروز ماشین

فلومترابزار دقیق 
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فلومترآذر شیمی    

فلومترروغن ورامین   

فلومترپیرایه زیست قزوین 

فلومتربهرادسازان پارسه 

فلومترماشین سازي ویژه

فلومترآزمون متمم  

فلومترکوبن کار 

فلومتربن افزار  

فلومتردانشوران کیمیا

فلومترگیتی پسند 

فلومترفرآوري مواد معدنی ایران

فلومترپژوهش پویان ماندگار 

فلومترمواد معدنی ایران

روتامترشمس توس

اریفیس فلنچقیر آکام

فلومتر دنده ايکنترل پردازش هوشمند

روتامتربرنا لبن

روتامترفروشگاه جنرال

لوله پیتوت و مانومتر شیبدارپیرایه زیست 

روتامترمارپیچ باختر

uفلومتر شرکت مهندسی دي u u u uu  uuu u

روتامترپرین بتن آمود

روتامترنوآوران دانش آب

روتامتررب تارا مشهد

طراحی فلومترشمعک نو

روتامترآقاي مهندس یوسفی

روتامترپیرایه زیست 

روتامتر و پلیت اریفیسسهند جام تبریز

روتامترپژوهشگاه رویان

فلومتر عقربه ايشمعک نو

روتامترمهندس نعمت

روتامترپژواك صنعت پژوه

روتامترسنجش افزار آسیا

روتامترمهندس رحیمی

اریفیسهارپاك

روتامترایران پارافین

روتامترآهوان تک

روتامترمهندس زارعی

پلیت اریفیسبهرور ماشین

روتامترآداك تجهیز ایرانیان

کالیبراسیونبهرور ماشین 

کالیبراسیونبهرور ماشین

روتامترمهندس طیبی

روتامترابزار دقیق توانا

اریفیسزالل ایران

روتامترپژوهشکده شمال

روتامترفجر سپاهان

روتامترکلران

روتامترمهندسی دي

نشاندهنده روتامترنمایشگاه اصفهان

روتامترفرا صنعت پویا

روتامترمهندس اسدي

روتامترزمینه سازان تجهیز

فلو سوئیچحرارت صنعت

روتامترفرو سیلیس ایران

اریفیس پلیت و فلنچمهندس نقیب

کالیبراسیون دبی سنج جرمیبهرور ماشین

uuuکالیبرلسیون روتامتر توسعه و صنایع رضا u u u  

کالیبراسیون دبی سنج جرمیبهرور ماشین 

روتامترکیمیا رزین اراك

روتامترسیرجانمسکهلبنیات 

روتامترنارگان

روتامترفنی مهندسی مخازن آلیاژدار

روتامتردیباگران فرآیند

روتامترشفیع سازه شرق

روتامترمهندس رضایی

روتامترالکل سازي بیدستان

اریفیس پلیتآریا ابزار دقیق

روتامترشرکت فرزان

روتامترپویان صنعت

مانومتربن رو

اریفیستجهیزات صنعتی زمستان

روتامترپاش صنعت آروشا

اریفیس پلیتخطوط لوله شاهرود

اریفیس پلیتآقاي مهندس اسفندیاري

روتامترنوآوران

روتامترپایش تجهیز صفاهان

اریفیس پلیتکارا سنج آرا

روتامترمحیط پاك آوران

روتامترمهندس مطهري

روتامترمهندس طیبی 

روتامترمهندي مطهري 

اریفیسکشت و صنعت امام خمینی

روتامترپارسیان تکنولوژي

روتامترپترو پایلوت

روتامترپیرایه زیست گیالن

روتامترپایش صنعت آروشا

روتامترروغن طالیی احیا

روتامترتهویه گلدیران 

روتامترپارین کنترل

روتامتردقت آزما

روتامترکنترل سگال

روتامترفراهم تجهیز پیام

فلومترهاي جرمیفروشگاه شمعک نو

روتامترتوسعه تامین پرشیا

فلومتر توربینیکیافرین

روتامترکیمیا صنعت شریف

روتامترآقاي مهندس رادپویان

روتانمترفروشگاه جنرال

روتامترکاشی نائین

روتامترپاالیش قطران زغاسنگ 

روتامتر تبریز کیمیا صنعت

روتامتردانش فرآوران 

روتامترفرزان مشاور

روتامترمهندس ربانی 

روتامترشرکت صناف

روتامترپارت پالستیک 

روتامترپیشگام الکترونیک صفه

روتامترصنعت مولر

اریفیسکیمیا پژوهان خاورشیمی

اریفیسساتا

روتامترسنجشگران نیرو انرژي

فلومتراکسیر صنعت سهند

روتامترتجهیزات ابزار دقیق بهروز

روتامترفروشگاه رنگارنگ

روتامترکیمیا بن

روتامترشمس طوس مشهد

روتامترایمن کیا صنعت

روتامترصناف

کالیبراسیون فلومترگروه صنعتی اعتماد
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روتامتردرسا تک

روتامترشرکت دوبل کاال

کالیبراسیون فلومترپارس سیلینگ

اریفیس پلیتتاواتا صنعت

آنوبارپروژه دکتر کاظمی

روتامترنظام گستر

روتامترآکس فرزان

اریفیس)مهندس نقیب ( آتشکار 

کالیبراسیون فلومترآهارکو

روتامترسپاهان تیوا

اریفیس پلیتسهند جام تبریز

روتامترخانم مهندس خسروي

روتامترشرکت کلران

روتامترآب گستران

روتامترسگال تجزیه فرآیند

اریفیسمهندس اسفندیاري

روتامترآذر هونام

روتامتردانشکده فردوسی مشهد

کالیبراسیون فلومترالکتروفن

کالیبراسیون فلومترآزمون متمم

روتامترفروسیلیس

روتامترپارسیان تکتولوژي

روتامترسحر آب صنعت

روتامترابزار دقیق بهروز

94سال 

روتامتررادمان  صنعت

روتامترآروین صنعت

روتامترتوسعه و تامین پرشیا

پلیت اریفیستاواتا صنعت

روتامترگیتی پترو جی

روتامترهیدرولیک پارسیان

روتامترآقاي مهندس برجسته

روتامترظریف مصور

اریفیس پلیتشاهین انرزي

اریفیس پلیتمهندس اسفندیاري

روتامترآروشا صنعت

روتامترمیثمیمجتمع شهید 

روتامترتدبیر طراح مشهد

روتامترمهندس فرزاد توکلی فر

روتامتراورنگ دشت

روتامترعباسپورپردیس فنی و مهندسی شهید 

روتامترکاربرد فن اوشن

روتامتر)مهندس شهبازي(آرا صنعت 

روتامترعلمی ساز یدك

کالیبراسیون فلومتر)مهندس شهبازي(آرا صنعت 

کالیبراسیون فلومترخدمات فنی اطمینان

روتامترپژوهشکده مواد و انرژي اصفهان

روتامتر)درسا بهساز(درسا تک 

اریفیس پلیتتهرانهواابزار

روتامترفروشگاه منفرد

روتامتررایان نیک

روتامترفرآیند کنترل گستر

روتامتر و شیشه یدکی روتامترافق تابان

روتامتررادین صنعت آبان

روتامترکیمیا سروش شرق

روتامترکیمیاگران امروز

روتامترصنایع هواپیما سازي ایران

روتامترپارسیان تکنولوژي 

روتامترنوید نیرو

کالیبراسیون فلومترپایا هیدرولیک جم

روتامترتوسعه و تجهیز نیرو

روتامترمهندس شهبازي

روتامترمیثم محمدکریمی

روتامترمهندس شجاعی زاده

روتامترتکنوآبزي

پلیت اریفیسفروشگاه شمعک نو

کالیبراسیون فلومترخدمات فنی اطمینان 

روتامترشرق آزما بارثاوا

روتامترنواندیشان صنعت و تجارت

کالیبراسیون فلومترفروشگاه شمعک نو

روتامترابزار دقیق بهروز 

روتامترجنرال

روتامترمهندس جلیل

کالیبراسیونآرمان محیط پاك ایرانیان

کالیبراسیونپارچین

تعمیراتپاالیش قطران زغال سنگ

روتامترشمس طوس خراسان

روتامترساتراپ صنعت

روتامتریدك رسان سمنان

روتامترعراقاربیلاکیالي

روتامترگروه مهندسی کویر

روتامترپارساینترنشنالاتوشاسی

روتامترفن نیرو

روتامترکلرانتولیدي شیمیایی 

روتامترتوسعه و تجهیز نیرو 

روتامترسحرآب صنعت

اریفیس پلیتافراح

کالیبراسیون فلومتر)آراصنعت(مهندس شهبازي

تعمیرات و کالیبراسیون فلومترکیمیاگران سعادت

تعمیراتفروشگاه جنرال

تعمیراتالکل سازي بیدستان

روتامترآسین تدبیر

روتامترآروشا

روتامترصنایع مس ایران

روتامترپارس سیلیسنگ

تعمیراتآریو سان شید

کالیبراسیون فلومتر جرمیفروشگاه شمعک نو

روتامترتولیدي بالل

روتامتر و کالیبراسیون فلومترساتراپ صنعت

اریفیس پلیت  و فلنجشاهین انرژي

روتامترفرآورده هاي روغنی ایران

روتامترایران نوبافت

روتامترنواندیشان صنعت و تجارت سمن

کالیبراسیون فلومترآرا صنعت

روتامترفنی مهندسی دي

تعمیرات و کالیبراسیون فلومترفروشگاه شمعک نو

روتامترآقاي مهندس زیره پور

روتامتربرق آسا

پلیت اریفیسکاراسنج آرا

تعمیرات فلومترفروشگاه شمعک نو

پلیت اریفیسنیکان صنعت

روتامترآب سنجش ابزار

روتامترامیرحسین احمدي طبا

پلیت اریفیسفنی مهندسی دي

روتامترآقاي ورقی

روتامترآقاي مبارك

کالیبراسیون فلومترسنجش ابزار توان جم نو

پلیت اریفیسگل گهر سیرجان

روتامترستراك طرح اسپادانا
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روتامترتولیدي اسفنج آراد

کالیبراسیونتوزین صنعت کیمیا

کالیبراسیون فلومترسیمان صوفیان

پلیت اریفیس و فلنجکارگاه یاسمن

پلیت اریفیس و فلنج ماشین سازي تاشا

روتامترمهندسی فکور صنعت تهران

روتامتررایکا الکتریک

95سال 

کالیبراسیون فلومتر)ساپنو(سامانه پایش نور

روتامترپارس آتی رو

مانومتر شیب دار)توسعه تجهیز لیان(مهندس زارعی

روتامترسنجش ابزار توان جم نو

تغییر رنج دبیآریو سان شید

روتامترحرارت گستر مشهد

روتامترتهران پنوماتیک

روتامترآریوسان شید

اریفیسآزمون متمم

اریفیسنوین پایش

گواهی کالیبراسیونآراصنعت

روتامترابر آراد

گواهی کالیبراسیونفرآورده هاي غذایی تارا

گواهی کالیبراسیونشمعک نو

روتامترمهیار عبدي 

روتامتردانه صحرا

روتامتربازرگانی نیسا ماریانا 

روتامترابزار دقیق هیوا

فلومترپژوهشکده مواد و انرژي

روتامترصدر رزین خاور

روتامتردانش فراست

روتامترسنجش ابزار توان جم

روتامترآتیه گیالب صنعت

روتامترخانم عبدي

گواهی کالیبراسیونآرا صنعت

گواهی کالیبراسیونخدمات فنی اطمینان 

روتامترپترو صنعت رادمهر

روتامترالکترونیک برتر

روتامترگیل راد شمال 

روتامترابریشمگلبهار

گواهی کالیبراسیونابزار دقیق هیوا

روتامتربوتانگروه صنعتی 

روتامترآبنوس سازه

گواهی کالیبراسیونخدمات فنی اطمینان

روتامترآقاي اسعدیان

روتامترافرابسپار

روتامتر رادمان صنعت

پلیت اریفیسدیباگران فرآیند

پلیت اریفیسهوا ابزار تهران

روتامتردارویی ره آورد تامین

روتامترخانم رضوانی

روتامترخانم منصوري

کالیبراسیونآرا صنعت

روتامترکلرانتولیدات شیمیایی 

روتامترافرابسپار پویا

روتامترآقاي شیرزاد

روتامترگلبهار پارسیان

گواهی کالیبراسیونابزار دقیق ایران

گواهی کالیبراسیونفراز انرژي آسیا

گواهی کالیبراسیونآرمان محیط پاك ایرانیان 

روتامترفروشگاه هیبو

روتامترپیچ اشپیل

اریفیسآریا ابزار دقیق

تعمیرات روتامترصدر رزین خاور

اریفیسفروشگاه پشت دار

روتامترسینا صنعت شمال

اریفیسشمعک نو

گواهی کالیبراسیونطالیه داران صنعت فرآیند

روتامترپارسیان پیشرو صنعت پلیمر

روتامترشریف ناد لنگه

روتامترکیمیا صنعت آترون

روتامتردرریز

روتامترسیستم کنترل 

روتامترپترو پیشتاز اسپادان

گواهی کالیبراسیونآزمون دانا پالستیک

روتامتررایکا الکتریک پارس

گواهی کالیبراسیونخاور آزمون صنعت پارس

روتامترآبانگاه صنعت باران

روتامترلوله و ماشین سازي ایران

روتامترهسته ايراکتورهايسوخت 

روتامترآقاي گزمه

روتامتررزین پلیمر 

روتامترپورنظري.آروشا

روتامترخانم داریا

روتامتراحداث صنعت ماهان

روتامترسالمت صنعت پاریز

u u uروتامتر

روتامترژرف تدبیران پاسارگاد

گواهی کالیبراسیونآزمون متمم

روتامترمتالورژ

گواهی کالیبراسیونایمن تیار

اریفیس پلیتفروشگاه شمعک نو

اریفیس پلیتدیباگران فرآیند

روتامترشریف سوالر

روتامترمازنروغن نباتی سبوس 

روتامترگیل راد شمال

روتامترآبنوس سازه اسپهان

گواهی کالیبراسیونشیرآالت اهورا

گواهی کالیبراسیونماوراصنعت آب

روتامترپارس پلیمرخاوران 

روتامترکیان معدن پارس

گواهی کالیبراسیونایراناشپیلپیچ 

96سال 

گواهی کالیبراسیونستاك

تعمیراتکارایان تجهیز

گواهی کالیبراسیونقصران

گواهی کالیبراسیونسنجش ابزار مبنا

گواهی کالیبراسیونکارایان تجهیز

روتامترنگین تاسیسات هرو

گواهی کالیبراسیونمیزان کاران نوین

روتامتربسپار پایش پارس

تعمیراتابزار دقیق هیوا

روتامترپارسیان صنعت یزد

گواهی کالیبراسیونآروین آزما سرمد

روتامترمبتکران پترو

گواهی کالیبراسیونذوب آهن پاسارگاد

روتامترمهرام

خدمات مهندسیسینا پرداز آپادانا

روتامترآقاي تلخاب

روتامترمیشوداچاي سرد 
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روتامترپیچ اشپیل ایران 

گواهی کالیبراسیونفیلتر سرکان

روتامترفن آوران تجهیزات نانو آزما

روتامترتامین سازان حرارتی کاسپین

روتامتراتو شاسی

روتامترتهران فاران پیشرو

روتامترمهران رمضانی

روتامتررزین پلیمر

روتامترآقاي صفا

روتامتراحداث کنترل

روتامتراحمد کرمانپور

روتامترآقاي نعمتی

روتامترآرا صنعت

تعمیراتایما پرداز آذربایجان

روتامترپاالب صنعت

روتامترلوح سبز جنوب

گواهی کالیبراسیونپارچین

روتامترعملیات حرارتی تک

اریفیسسهند جام تبریز

گواهی کالیبراسیوننیک آب سپاهان

روتامترتوسعه صنایع جهانی رنگین فجر

روتامترعلی اسدي

گواهی کالیبراسیونآقاي بابایی-خدمات فنی اطمینان

روتامترمواد مهندسی مکرر

گواهی کالیبراسیون-آزمایشگاه سام

تعمیراتاب سنجش ابزار

روتامترسیمان شهرکرد

روتامترآزمون پلیمر سپاهان

گواهی کالیبراسیوننوید نور

اریفیسمهندس مسعودي

گواهی کالیبراسیونازمایشگاه اروین ازما سرمد

روتامترصنایع شیمیایی فارس

روتامترمتالوژ

روتامترشرکت فرآوري سبوس  مازند

روتامترمهرکاناز

روتامترپاد اوران رافع اصفهان

روتامترسوپر پایپ

روتامترآقاي محمد پور

گواهی کالیبراسیونابزار دقیق کیمیا
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