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در  کشور  کارآمد  و  توانمند  مجموعه های  از  یکی  صنعت  ملت  شرکت 
عرصـه تولید SPARE PART & COMPLETE ASSEMBLY بسـیار حساس 
انواع  در  مصرف  مورد  ترکیبی  و  پلیمری  های  فرآورده  انواع  فلزی، 

تجهیزات کنترلی، اندازه گیری و ایمنی صنایع گاز می باشد.
استراتژیک  صنایع  در  سال  سی  به  قریب  تجـربه ای  با  مجموعه  این 
کشور با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته تولیدی و آزمایشگاهی منطبق 
با فن آوری روز دنیا توانسته است تا به امروز بیش از سه هزار قلم 
از تجهیزات قطعات تخصصی صنعت گاز کشور در حوزه های ایستگاهی، 
انتقال و بهره برداری و پاالیشگاهی را بر اساس استانداردهای جهانی 

طراحی، تولید و عرضه نماید.
و  متخصص  کادر  توانایی  و  مهارت  تجربه،  حاصل  که  مطلب  این  موید 
مجرب این مجموعه، همکاری نزدیک و تنگاتنگ با شرکت ملی گاز ایران 

و شرکت های تابعه و کلیـه شرکت های گاز استان های کشور می باشد.
و  نداشته  داخلی  مشابه  تاکنون  این شرکت  در  تولید شده  محصوالت 
تامیـن آن برای صنـعت گاز کشـور از طریق شــرکت های خـارجی انجام 
است  توانسته  افتخار  با  صنعت  ملت  مجموعه  اکنون  هم  و  می گرفته 
این محصوالت  به  گاز کشور  نیاز صنعت  خارج  به  وابستگی  قطع  ضمن 

را مرتفع نماید.
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: ACTARIS اکتوریس

شامل مجموعه کامل اقالم یدکی رگالتورهای RB4732 در سایزهای   
1 ،  2،  3،  4 می باشد که قطعاتی از جمله سیت، دیافراگم، اورینگ ها 

و ... را شامل می گردد.
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: OS2 - آسوفلکس - EZR - قطعات فرانسیل
شامل اقالم یدکی مربوط به کلیه تجهیزات از جمله رگالتورهای EZR در 
  OS2 ولو  آف  EB161، شات  پایلوت  و  آسوفلکس   ،1 ، 2 ، 3 ، 4 سایزهای 

می باشد. 
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قطعات رومباخ :

شـامل کلیه اقالم مربـوط به رگالتور، شات آف ولو و پایـلوت رومـباخ 
می باشد و مجموعه های کامل اقالم یدکی از جمله سیلندر، پالگ یونیت، 
سیت اوریفیس، ریتینر در سایزهای  1 ،  2 ،  3  تولید و ارائه می گردد. 
الزم به ذکر است مجموعه هایی از اقالم کامل از جمله فید رو پایلوت 

کامل نیز در این خصوص طراحی و تولید شده است.
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قطعات تارتارینی:
شامل اقالم یدکی مربوط به رگالتور تارتارینی در سایزهای  1،  2،  3 ، 

  4 و در کالس های مختلف کاری می باشد.
 FL25، اسلیو، سیت، کیت های ،PAD HOLDER قطعاتی از جمله
کلـیه  است  ذکـر  به  . الزم  و...  دیافـراگم   ،FL100، FL25، FL50
تجهیـزات تارتارینی در این شـرکت قابل ساخت بوده و مجموعه های

COMPELET ASSEMBLY نظیر: شات آف OS80 پایـلوت های 
PS80 ,PS79 ,PRX, PU1 تولید و ارائه می گردد.
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قطعات فیورنتینی :
مجموعه اقالم یدکی فیورنتینی مربوط به کلیه رگالتورها و پایلوت ها و 
شات آف ولوها می باشد قطعات همچون دیافراگم ها، کیت اقالم یدکی، 
شیر5/2 پنوماتیک ولو، شیر اطمینان و ... از این جمله تولیدات می باشند.

انواع تجهیزات ساخته شده در این خصـوص متعلق به مجمـوعه های 
 P103 ،P103 شـات آف ولـو ،NORVAL، DIVAL، APERFLUX

P104 ،104 پایلوت A304 A ، 204 A می باشد.
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: RMG
شـامل کلیـه اقـالم یــدکی رگـالتورهای RMG در مـدل های 402، 
503 ،512، در سایزهای مختلف شامل دیافراگم ها، فیلتر، سیلینگ و 
اورینگ ها و ... به همراه انواع پایلوت که بصـورت کامل قابل ساخت 

و ارائه می باشد.
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: IGA

: CROSBY

این شرکت عالوه بر تولید اسلیوها در سایزها و کالس های مختلف قادر به 
و  مربوطه  اورینگ های  و  دیافراگم، سیت  از جمله  پایلوت  یدکی  اقالم  تولید 

همچنین کیت کامل یدکی رگالتورهایی IGA می باشد.

شامل کلیه اقالم یدکی سیفتی ولو کراسبی در سایزها و مدل های 
مختلف از جمله بلوز، اورینگ، سیت ها و ... می باشد.



INSULATOR PE

INSULATOR CS
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کد قطعهسایزنامردیف
15INSULATOR18  -14002-002-0015

16INSULATOR24  -18002-002-0016

17INSULATOR3  -8002-002-0017

18INSULATOR125  -8002-002-0019

19INSULATOR28  -24002-002-0024

20INSULATOR36  -32002-002-0025

21INSULATOR10  -4002-002-0026

22INSULATOR26  -20002-002-0032

23INSULATOR14  -10002-002-0033

24INSULATOR30  -26002-002-0035

25INSULATOR32  -36002-002-0040

26INSULATOR40  -46002-002-0041

27INSULATOR4  -2002-002-0031

28INSULATOR32  -42002-002-0050

کد قطعهسایزنامردیف
29INSULATOR18  -30002-002-0058

30INSULATOR12  -19002-002-0059

31INSULATOR160mm-10002-002-0018

32INSULATOR110mm-8002-002-0020

33INSULATOR90mm-8002-002-0021

34INSULATOR90mm-6002-002-0022

35INSULATOR63mm-6002-002-0023

36INSULATOR28mm-24002-002-0024

37INSULATOR125mm-10002-002-0034

38INSULATOR110mm-6002-002-0045

39INSULATOR160mm-8002-002-0051

40INSULATOR16mm-225002-002-0056

41INSULATOR16mm-200002-002-0057

کد قطعهسایزنامردیف
1INSULATOR6  -2002-002-0001

2INSULATOR8  -4002-002-0002

3INSULATOR10  -6002-002-0003

4INSULATOR12  -8002-002-0004

5INSULATOR16  -10002-002-0005

6INSULATOR16  -12002-002-0006

7INSULATOR20  -16002-002-0007

8INSULATOR24  -20002-002-0008

9INSULATOR30  -24002-002-0009

10INSULATOR36  -30002-002-0010

11INSULATOR42  -36002-002-0011

12INSULATOR48  -42002-002-0012

13INSULATOR56  -48002-002-0013

14INSULATOR64  -56002-002-0014

کد قطعهسایزنامردیف
1INSULATOR16-10002-001-0033

2INSULATOR20-16002-001-0025

3INSULATOR24-20002-001-0011

4INSULATOR30-20002-001-0043

5INSULATOR28-24002-001-0015

6INSULATOR30-24002-001-0023

7INSULATOR30-26002-001-0021

8INSULATOR16-12002-001-0035

9INSULATOR20-12002-001-0056

کد قطعهسایزنامردیف
10INSULATOR40-12002-001-0051

11INSULATOR26-40002-001-0052

12INSULATOR48-40002-001-0037

13INSULATOR48-56002-001-0003

14INSULATOR64-56002-001-0001

15INSULATOR36-26002-001-0050

16INSULATOR36-30002-001-0007

17INSULATOR42-36002-001-0039

: CASING INSULATOR انسیالتور
ملی  شرکت  تایید  مورد  کننده  تولید  تنها  و  اولین  عنوان  به  شرکت  این 
گاز و سایر شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت قادر به طراحی و تولید  
INSULATOR در انواع STEEL BAND و پلی اتیلنی در سایزهای  2 
الی  64  مطابق با  استاندارد IGS-M-TP - 015 می باشد، عالوه براین، 
طراحی و تولید انسیالتور لوله های پلی اتیلنی بدون محدودیت در سایز و 
فرم که در شبکه های درون شهری و خطوط انتقال آب مورد استفاده قرار 

می گیرد نیز از محصوالت انحصاری این شرکت می باشد. 
اخذ  به  موفق  شرکت  این  ایران  در  بار  اولین  برای  است  ذکر  شایان 
استانداردهای کارخانه ای از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به 

شماره 87-630024 جهت تولید این محصول شده است.
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: CASING END SEEL  اندسیل
این شرکت به عنوان اولین و تنها تولید کننده مورد تایید شرکت ملی 
گاز و سایر شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت قادر به تولید و ارائه 
انواع اندسـیل ها در مدل های  S-type  -  Z-type  در سـایزهای  2 
الی   64 مطابق استاندارد IGS-M-TP-015 می باشد. این محصول 
نیـز دارای اسـتاندارد کارخانه ای به شـماره 87-630024 از موسـسه 

استاندارد صنعتی ایران بنام شرکت ملت صنعت به ثبت رسیده است.

کد قطعهسایزنامردیف
1END SEAL4-2002-003-0029

2END SEAL6-2002-003-0001

3END SEAL6-3002-003-0017

4END SEAL8-4002-003-0002

5END SEAL10-4002-003-0026

6END SEAL10-6002-003-0003

7END SEAL12-8002-003-0004

8END SEAL14-10002-003-0033

9END SEAL16-10002-003-0005

10END SEAL16-12002-003-0006

11END SEAL20-12002-003-0034

12END SEAL18-14002-003-0015

13END SEAL20-14002-003-0027

14END SEAL20-16002-003-0007

15END SEAL24-18002-003-0016

16END SEAL24-20002-003-0008

17END SEAL28-24002-003-0024

18END SEAL30-26002-003-0035

19END SEAL40-26002-003-0067

20END SEAL36-26002-003-0160

کد قطعهسایزنامردیف
21END SEAL36-30002-003-0010

22END SEAL36-32002-003-0025

23END SEAL42-36002-003-0011

24END SEAL48-40002-003-0048

25END SEAL48-42002-003-0012

26END SEAL56-48002-003-0013

27END SEAL64-56002-003-0014

28END SEAL6-63002-003-0023

29END SEAL6-90002-003-0022

30END SEAL8-90002-003-0021

31END SEAL8-110002-003-0020

32END SEAL8-125002-003-0019

33END SEAL10-125002-003-0032

34END SEAL10-160002-003-0018

35END SEAL10-8002-003-0062

36END SEAL12-10002-003-0064

37END SEAL16-12002-003-0065

38END SEAL18-16002-003-0063

39END SEAL22-20002-003-0066

END SEEL
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دریچه های گاز :

: INSULATING JOINT اتصال عایقی

:  SLEEVE AXIAL FLOW VALVE اسلیو

و  سایزها  در  گاز  مدفون  شیرهای  دریچه  این شرکت  تولیدات  از  یکی 
ابعاد مختلف است که به دلیل طراحی ویژه و استفاده از پلیت های فلزی 
لحاظ  به  و  بوده  خوردار  بر  العاده ای  فوق  استحکام  و  دوام  از  آنها  در 
FELEXIBLE بودن دارای مزایای بیشتری نسبت به مدلهای مشابه 

فلزی می باشد. 

از این محصول در خطوط انتقال سیاالت جهت حفاظت کاتدی به منظور  خنثی سازی 
بار الکتریکی ساکن استفاده می شود و در انواع خاکی، آبی و روکار می باشد.

این محصول مطابق با اسـتانداردهای IGS ,IPS  در سـایزهای  2 الی  16 و در 
کالس های 150،300 و 600 تولید و ارائه می گردد. 

)در ضمن این شرکت در حال اخذ تائیدیه مربوطه جهت تولید تا سایز  36 می باشد.(

اسلیوها از جمله محصوالتی هستند که بر اساس شرایط خاص محیطی و عملکردی با 
انواع متریال ها مطابق با شرایط مذکور در در سایزهای  2 الی  12 در کالس های 150، 

300 و 600 مطابق با استاندارد IGS-M-IN - 202 تولید می گردد.
همچنین این محصول نیز دارای استاندارد کارخانه ای به شماره 87-630024 از موسسه 

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به نام شرکت به ثبت رسیده است.
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: DIAPHRAGM دیافراگم
انواع REINFORCED، ترکیبی و ساده در سایزها و متریال های  دیافراگم ها در 
 IGS-M-IN-202 مختلف به منظور استفاده در کلیه صنایع، مطابق با استانداردهای

قابل طراحی و تولید می باشد.
این محصول دارای استانداردکارخانه ای به شماره  0023-63-87 از موسسه استاندارد 

تحقیقات صنعتی ایران است.

کرادل غلطکی :
در طول  گذاری  انتقال، غالف  محترم خطوط  مجریان  روی  پیش  از معضالت  یکی 
لوله های زیاد می باشد. یکی از ابداعات و نوآوری های شرکت ملت صنعت به منظور 
رفع مشکل مذکور طراحی و تولید یک نمونه کرادل غلطکی است که این محصول 
عالوه بر هم محورکردن )CENTERLIZE( لوله ها که به منظور تسهیل در راندن 
CASING می باشد از شکستگی احتمالی انسیالتور نیز جلوگیری به عمل می آورد. 

این محصول در سایزهای  2 الی  64 طراحی و تولید شده است.
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