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 درباره هایپر صنــعت فـامـــکو

هایپــر صنعــت فـامـــــکو  قریــب بــه دو دهــه گذشــته، در قالــب ســهامی خــاص و بــا ســرمایه بخــش خصوصــی فعالیــت خــود 
را در زمینــه فــروش تجهیــزات صنعتــی  آغــاز نمــود .

در ادامــه بــه  لحــاظ  دارا بــودن دانــش فنــی  و اخــذ  تجــارب متعــدد و عالقــه منــدی ســرمایه گــذاران، بــه زمــره مشــاوران، 
طراحــان و تامیــن کننــدگان برتریــن برندهــای  تجهیــزات صنعتــی  پیوســت و بــه یکــی از  بزرگتریــن و مطــرح تریــن شــرکت هــای 
ایرانــی در  ایــن صنــف مبــدل گشــت کــه  همــواره بهتریــن محصــوالت از  بــه نــام تریــن برندهــای  داخلــی و خارجــی  را مطابــق 

بــا نیــاز مصــرف در ایــران انتخــاب  و ارائــه مــی نمایــد .
ــه  ــرام ب ــور  و  احت ــام ام ــت در انج ــر  کیفی ــد ب ــت تاکی ــه عل ــت ب ــت فعالی ــالهای نخس ــان س ــروه از هم ــن گ ــار ای ــهرت و اعتب ش
خواســته هــای مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان رو بــه تزایــد بــوده و در حــال حاضــر از ایــن حیــث از جایــگاه رفیعــی بــر خــوردار 

می باشــد کــه ســوابق ایــن ســالها و مشــتریان بیشــمار آن، حاکــی از موفقیتهــای متعــدد در زمینــه هــای مختلــف اســت .
از ایــن رو بــه مراتــب، گســترش تکنولــوژی مرتبــط بــا زمینــه تخصصــی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان، مکمــل 
فعالیــت هــای اصلــی ایــن گــروه قــرار گرفــت و همــواره تحقیــق و پژوهــش  در زمینــه  فعالیــت هــای اجرایــی، تســلط کامــل 
بــه اطالعــات بــه روز فنــی و مهندســی جهــت ارائــه ارزشــمند تریــن محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب 
ــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان  دانســت  ت

محقــق گــردد.
اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالــب 21 بخــش تخصصــی و مجــزا کــه 
متشــکل از واحدهــای پمــپ، گیربکــس، الکتروموتــور، هیدرولیــک، پنوماتیــک، ابــزار دقیــق، پایپینــگ، بــرق صنعتــی، ژنراتــور، 
 اتوماســیون صنعتــی، تصفیــه آب خانگــی و صنعتــی، کمپرســور هــوا، کمپرســور تبریــد، تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی، ســاید 
چنــل، ســیم و کابــل، تهویــه مطبــوع، ابــزار آالت، مــواد شــیمیایی، تجهیــزات و ماشــین آالت کشــاورزی و  ماشــین آالت 
ســاختمانی می باشــد، در زمینــه مشــاوره، طراحــی و تامیــن، اســمبلینگ قطعــات نیمــه کامــل ) SKD (، مونتــاژ قطعــات کامــال 

منفصــل )CKD( و ســاخت تجهیــزات صنعتــی خدمــات کــم نظیــری را ارایــه مــی نمایــد .
ــوان  ــه عن ــر ب ــاحت 1000 مت ــه مس ــالنی ب ــز س ــه تجهی ــدام ب ــود اق ــر خ ــم نظی ــات ک ــه خدم ــرای ارائ ــه ب ــن مجموع ــن ای همچنی
نمایشــگاه دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت تــا مدیــران و تامیــن کننــدگان بــه راحتــی کاالهــای خــود را مشــاهده و از 

نظــرات کارشناســان بهــره منــد گردنــد.
امیــد بــه آنکــه تخصــص، تعهــد و اهتمــام بــه انجــام وظایــف اعضــا ایــن مجموعــه، قــدم کوچکــی در جهت رشــد و شــکوفایی 

بیــش از پیــش میهــن عزیزمان باشــد . 
هایپــر صنــــعت فـامـــــکو بــا اســتفاده از نیروهای متخصــص و با ســابقه در زمینه های طراحــی، واردات، فــروش، تعمیرات 
الت و  محصوالت پایپینگ با داشــتن چندیــن نمایندگی رســمی و عاملیت فروش  و خدمــات پــس از فــروش انــواع شــیرآ
برندهــای اروپایــی مورد اســتفاده در صنایع آب و فاضالب،نفت و گاز و پتروشــیمی، دارویی، غذایی و ســایر کارخانجات 
صنعتــی در داخــل و خــارج از کشــور بــا رعایــت اصــول فنی و کیفــی در جهت ارتقاء سطـــح آنها تالش می نمـــاید ودر راســتای 
ارتقاء روز افزون کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشتریان ، حفظ  و ارتقاء سالمت و ایمنی پرسنل سازمان مصمم  می باشد 
کــه سیســتم مدیریت کیفیــت منطبــق بــا اســتاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیســتم مدیریــت ایمنی و 
بهداشــت شــغلی مطابــق بــا الزامــات OHSAS 18001: 2007  را جهت بهبود مســتمر در تمامی ســطوح  ســازمان ســرلوحه 

عملکرد خود قرار دهد .
 خدمات قابل ارائه این شرکت به شرح ذیل است:

واردات محصوالت پایپینگ.
طراحــی ، ســاخت ، تعمیــر و نگهــداری ، بهینــه ســازی و افزایش راندمان خطــوط انواع تجهیــزات صنعتی مورد اســتفاده در 

صنایع سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.
مشــاوره و بازدید از خطوط صنایع مختلف با اســتفاده از کارگروه های تخصصی همانند کارگروه ســیمان ، فوالد ، کاشــی و 

سرامیك ، آب و فاضالب ، صنایع دارویی، کشاورزی و دیگر سازمان ها.  
هایپر صنــعت فـامـــکو خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:

تالش برای افزایش رضایت مندی مشتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر مدیریت یکپارچه از طریق شناسایی،اجراء کنترل 
فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.

اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار .
آمــوزش مســتمر و مــداوم بــه منظور رشــد مهارت هــای کارکنان و بهبــود مســتمر فرآیند ها و سیســتم مدیریــت یکپارچه با 

بهره گیری از استعدادها و خالقیت کارکنان. 
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 مـــــــقــــــدمــــــــــــه

پایپینگ به شاخه ای از علم مهندسی مکانیک گفته میشود که به مهندسی و طراحی و ساخت انواع لوله ها و سیستم های 
لوله کشی در نواحی صنعتی میپردازد.

اکنون با عنایت به پیشــرفت چشــمگیر مهندســی مکانیک و توسعه پاالیشگاهها و نیروگاهها و پتروشیمی ها و سایر مناطق 
صنعتی و خانگی و... استفاده از علم پایپینگ و نیاز به مهندسان پایپینگ صنعتی و غیر صنعتی با توجه به گسترده بودن 

زمینه این علم بسیار بیشتر نمود پیدا کرده است.
در دنیای امروز نمی توان صنعت پایپینگ را نادیده گرفت. به جرات می توان گفت که پایپینگ سازنده شاهرگهای شهرها 
و کارخانه های امروزی می باشد. سسیستمهای انتقال آب و گاز شهری، خطوط لوله انتقال نفت و گاز از تاسیسات سرچاهی 
تا محل پاالیشگاه ها، سیستمهای لوله کشی انواع کارخانه ها، سیستمهای لوله کشی نیروگاهی همگی مثال های مشهود و 

قابل لمس در زندگی امروزی می باشند که بیانگر جایگاه و اهمیت دانش پایپینگ می باشند.
طراحی ، ساخت، بهره برداری و تعمیرات سیستمهای PIPING نیازمند درک صحیح و کاملی از

-         اصول اولیه پایپینگ
-         متریال پایپینگ

-         اصول و ضوابط طراحی هر یک از سیستمها
-         الزامات ساخت، بازرسی و نصب انواع سیستمها

-         کدها و استانداردهای مربوط به این صنعت می باشد

تهیه، تأمین و واردات انواع لوله 	 
Type Of Pipe : SMLS , ERW , EFW , SAW 
Material : ASTM A106 GR.B , A53 ,PSL1 & PSL , S.S 949949/L , S.S 911911/L , S.S 924 , A999 , A995 
, …

تهیه، تأمین و واردات انواع شیر آالت صنعتی	 
Type Of Valve : Gate , Globe , Butterfly , Ball , Needle , Check , Knife Gate , Pressure Relife , Seafty , …. 
Material : ASTM A105 , A216 WCB , S.S 316316/L , S.S 304304/L , CF8M , CF3 , CF8 , F11 , F6 , F5 & 
OTHER ALLOY STEEL

تهیه، تأمین و واردات انواع فیتینگ	 
Type Of Fitting : ELBOW , TEE , REDUCER , COUPLING , O-LET FITTING , CAP , CROSS , NIPPLE , ….
 Material : ASTM A234 GR.WPB , A105 , S.S 316316/L , S.S 304304/L , WP11 , F11 , F22 , A860 WPHY 
4295- , …

تهیه، تأمین و واردات انواع فلنج و پیچ و مهره	 
Type : Welding Neck , Socket , Slip On , Orifice , Spectacle , Blind , Reducer , Thrd , ….
 FLG.Material : ASTM A105 , ST 37 , S.S 316316/L , S.S 304304/L , A516 GR.70 , ALLOY STEEL
 Bolt&Nut Material : A469 GR.B7 , B7M , B8 , B8M , 2H , …

الت صنعتی نگهداری و تعمیرات )نت( و خدمات پس از فروش انواع شیرآ
محاسبه و طراحی انواع خطوط پایپینگ

مشاوره و اعزام متخصصان جهت بازدید از خطوط کارخانجات و صنایع جهت ارائه نظرات کارشناسی

زمینه فعالیت ها
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            فلنج
 	Welding Neck - فلنج گردن دار جوشی

گردن فلنچ به شکل مخروطی شکل می باشد و قطر انتهای آن به اندازه قطر لوله می باشد. این نوع فلنچ به علت نوع اتصال که به صوت 
لب به لب ) BW ( بوده پرکاربردترین نوع فلنج می باشد. همچنین تحمل فشار، دما و تنش های باال این امکان را فراهم می سازد که از 
این فلنچ در خطوط مختلف اعم از فشار باال یا پایین استفاده شود. این فلنچ در دو نوع FF، RF تولید می گردد. این نوع فلنچ بر اساس 
استاندارد ASME B16.5 تولید می گردد. از گردن این فلنچ برای انتقال تنش به خط لوله استفاده می شود. به همین دلیل قیمت فلنج 

جوشی گلو دار از باقی فلنچ ها بیشتر می باشد.

 	Slip On Flange - اسلیپون فلنج

این نوع فلنچ بر روی لوله می لغزد. قطر داخلی فلنچ کمی بزرگتر از قطر خارجی لوله می باشد. با جوشکاری دو طرف فلنچ این فلنچ ایمن 
می شود. این فلنچ در دو نوع RF و FF تولید می شود. از FF در فشارهای زیر 400 بار استفاده می شود. این فلنچ بر اساس استاندارد 
ASME B16.5 تولید می گردد. مقاومت این فلنچ در برابر بار داخلی دو سوم و در برابر خستگی یک سوم فلنچ گردن دار می باشد. این 
فلنچ مقاومت کمتری در برابر شوک و ارتعاش دارد.برای انجام عملیات فیتاپ تراز کردن این نوع فلنچ آسان می باشد و برای محاسبه طول 

لوله  و بریدن آن دقت زیادی احتیاج نیست.
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 	Socket Weld Flange - فلنچ ساکتی

این فلنچ شبیه به SLIP ON می باشد و برای خطوط ساکتی مورد استفاده دارد. تولید این فنج بر اساس استاندارد ASME B16.5 می 
باشد. در زمان جوشکاری این فلنچ ها فیس آنها از گرمای جوش و SPATER مصون می ماند. از این فلنچ برای لوله کشی با فشار باال و 
قطر کم استفاده می شود. اکر در این فلنچ جوشکاری از داخل نیز انجام شود مقاومت در برابر خستکی آن 50% نسبت به باقی فلنچ ها 

افزایش می یابد.
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 	Threaded Falnge - فلنج رزوه ای

این فلنچ شبیه به SLIP ON می باشد با این تفاوت که به جای جوش از رزوه استفاده می شود. این عامل یکی ازمزیت های این فلنج 
می باشد. در اتصال این نوع فلنج باید از نوار تفلن مخصوص برای آب بندی رزوه ها استفاده کرد، از این فلنچ در خطوط فشار پایین و غیر 
سمی و غیر اشتعالزا استفاده می شود. در صنایع از این نوع فلنچ در سرویس های آب آشامیدنی و مصارف شستشو استفاده می گردد. 

این فلنچ بر اساس استاندارد ASME B16.5 تولید می گردد.

 	Lap Joint Flange - فلنچ لبه دار

از این نوع فلنچ برای اتصال به Stub End استفاده می شود. از مزیت های این فلنچ به آزادی برای چرخیدن حول محور لوله، به دلیل 
نداشتن ارتباط با جریان درون لوله می توان اشاره نمود. از فلنچ های کربن استیل در سیستمهایی که ساییدگی و خوردگی وجود دارد 
می توان این فلنچ را برای استفاده مجدد بازیافت کرد. این فلنچ بر اساس استاندارد ASME B16.5 تولید می گردد. این نوع از فلنج به 

دلیل ضعف در آب بندی در واحدهای پودری در صنایع پتروشیمی مانند واحدهای پلی اتیلن سبک و سنگین مورد استفاده دارد.
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 	Blind Flange - فلنج کور

از این فلنج برای مسدود کردن مسیر جریان در خطوط و تجهیزات استفاده می گردد. همچنین دیگر مورد استفاده این نوع فلنج در تست 
فشار خطوط مایع و گاز می باشد . این فلنج از لحاظ فشار داخلی و بار بر روی پیچ ها نسبت به دیگر فلنج ها تحت فشار بیشتری قرار می 
گیرند. در این فلنج ها تنش خمشی در مرکز فلنج یشتر از بقیه نقاط است به همین دلیل مقاومت در برابر تنش این فلنج ها باال می باشد. 
ضمن اینکه در خطوطی که  فاکتور دما تاثیر گذار باشد از یک فلنج گردن دار به همراه یک کپ به جای فلنج کور استفاده می شود. این 

فلنج در سه نوع FF، RF و RTJ تولید می گردد. استاندارد تولید این فلنج ASME B16.5 می باشد.

 	Spectacle Blind - فلنج عینکی

این فلنچ یک قطعه ایمنی است برای ایزوله کردن یک قسمت از خط لوله یا یک تجهیز. جهت استفاده بین دو فلنچ نصب می شود و 
 ASME برای آب بندی خط نیاز به گسکت است. فلنچ عینکی از کالس 150 تا کالس 2500 تولید می گردد. این فلنچ بر اساس استاندارد

B16.48 ساخته می شود.
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 	ORIFICE FLANGE : ارفیس فلنج

 NPT این فلنج از نوع فلنج گردان دار جوشی میباشد با صفحه های ارفیس و متعلقات آن ، تعدادی سوراخ کاری رزوه شده با استاندارد
بر روی رینگ اصلی فلنج ORIFICE ایجاد شده میباشد که جهت نصب گیج های اندازه گیری و ابزار دقیق تعبیه شده میباشند که بصورت 
شعاعی این سوراخ ها ایجاد شده و عموما دارای سایز های 2/1 اینچ و 4/3 اینچ NPT میباشند . این گیج ها جهت اندازه گیری فشار ، دما 

و ... سیال عبوری از فلنج اریفیس مورد مصرف قرار میگیرند.

ASME : B 16.5: استانداردطراحی فلنج

ANSI : B16.34: رده بندی فشار مطابق استاندارد

کالس کاری :2500-1500-900-600-300-150
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DB3L34rBLB23HL21

Bolt

Circle

Dia.

No.2/Dia.

of Holes
XRT1O

Nom.

Pipe

Size

0.380.900.620.120.880.620.620.841.882.384-0.621.191.380.443.501/2

0.441.110.620.121.090.620.821.052.062.754-0.621.501.690.503.883/4

0.501.380.690.121.360.691.051.322.193.124-0.621.942.000.564.251

0.561.720.810.191.700.811.381.662.253.504-0.622.312.500.624.621-1/4

0.621.970.880.251.950.881.611.902.443.884-0.622.562.880.685.001-1/2

0.692.461.000.312.441.002.072.382.504.754-0.753.063.620.756.002

0.752.971.120.312.941.122.472.882.755.504-0.753.564.120.887.002-1/2

0.813.601.190.383.571.193.073.502.756.004-0.754.255.000.947.503

0.884.101.250.384.071.253.554.002.817.008-0.754.815.500.948.503-1/2

0.944.601.310.444.571.314.034.503.007.508-0.755.316.190.949.004

0.945.691.440.445.661.445.055.563.508.508-0.886.447.310.9410.005

1.066.751.560.506.721.566.076.633.509.508-0.887.568.501.0011.006

1.258.751.750.508.721.757.988.634.0011.758-0.889.6910.621.1213.508

1.3110.921.940.5010.881.9410.0210.754.0014.2512-1.0012.0012.751.1916.0010

1.5612.922.190.5012.882.1912.0012.754.5017.0012-1.0014.3815.001.2519.0012

1.6314.183.120.5014.142.2513.2514.005.0018.7512-1.1215.7516.251.3821.0014

1.7516.193.440.5016.162.5015.2516.005.0021.2516-1.1218.0018.501.4423.5016

1.9418.203.810.5018.182.6917.2518.005.5022.7516-1.2519.8821.001.5625.0018

2.1320.254.060.5020.202.8819.2520.005.6925.0020-1.2522.0023.001.6927.5020

2.3822.254.250.5022.223.1321.2522.005.8827.2520-1.3824.2525.251.8129.5022

2.5024.254.380.5024.253.2523.2524.006.0029.5020-1.3826.1227.251.8832.0024
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THrCDB3L34rBLB23HL21
Bolt 

circle 
Dia.

NO.2& 
Dia.of 
Holes

XRT1O

Nom

 Pipe.
Size

0.620.930.380.900.880.120.880.880.620.842.062.624-0.621.501.380.563.751.2
0.621.140.441.111.000.121.091.000.821.52.253.254-0.751.881.690.624.623.4
0.691.410.551.381.060.121.361.061.051.322.443.504-0.752.122.000.694.881
0.811.750.561.721.060.191.701.061.381.662.563.884-0.752.502.500.815.251.1/4
0.881.990.621.971.190.251.951.191.611.902.694.504-0.882.752.880.886.121.1/2
1.122.500.692.461.310.312.441.312.072.382.755.008-0.753.313.621.006.502
1.253.000.752.971.500.312.941.502.472.883.005.888-0.883.944.121.127.502-1/2
1.253.630.813.601.690.383.571.693.073.503.126.628-0.884.625.001.258.253
1.444.134.101.750.384.071.753.554.003.197.258-0.885.255.501.389.003-1\2
1.444.634.601.880.444.571.884.034.503.387.888-0.885.756.191.3810.004
1.695.695.692.000.445.662.005.055.563.889.258-0.887.007.311.5011.005
1.816.756.752.060.506.722.066.076.633.8810.6212-0.888.128.501.6212.506
2.008.758.752.440.508.722.447.988.634.3813.0012-1.0010.2510.621.8815.008
2.1910.8810.923.750.5010.882.6210.0210.754.6215.2516-1.1212.6212.752.1217.5010
2.3812.9412.924.000.5012.882.8812.0012.755.1217.7516-1.2514.7515.002.2520.5012

2.5014.1914.184.380.5014.143.0013.2514.005.6220.2520-1.2516.7516.252.3823.0014

2.6916.1916.194.750.5016.163.2515.2516.005.7522.5020-1.3819.0018.502.5025.5016
2.7518.1918.205.120.5018.183.5017.2518.006.2524.7524-1.3821.0021.002.6228.0018
2.8820.1920.255.500.5020.203.7519.2520.006.3827.0024-1.3823.1223.002.7530.5020
3.1322.1922.255.750.5022.224.0021.2522.006.5029.2524-1.6325.2525.252.8833.0022
3.2524.1924.256.000.5024.254.1923.2524.006.6232.0024-1.6227.6227.253.0036.0024
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THrCDB3L34rBLB2HL21

Bolt

Circle

Holes

No.2&

Dia.of

Holes

XRT1O

Nom.

Pipe

Size

0.620.930.380.900.880.120.880.88

To be specified by 
purchaser

0.842.062.624-0.621.501.380.563.751/2

0.621.140.441.111.000.121.091.001.052.253.254-0.751.881.690.624.623/4

0.691.410.501.381.060.121.361.061.322.443.504-0.752.122.000.694.881

0.811.750.561.721.120.191.701.121.662.623.884-0.752.502.500.815.251-1/4

0.881.990.621.971.250.251.951.251.902.754.504-0.882.752.880.886.121-1/2

1.122.500.692.461.440.312.441.442.382.885.008-0.753.313.621.006.502

1.253.000.752.971.620.312.941.622.883.125.888-0.883.944.121.127.502-1/2

1.383.630.813.601.810.383.571.813.503.256.628-0.884.625.001.258.253

1.564.134.101.940.384.071.944.003.387.258-1.005.255.501.389.003-1/2

1.444.634.602.000.444.572.004.503.507.888-1.005.756.191.3810.004

1.695.695.692.120.445.662.125.564.009.258-1.007.007.311.5011.005

1.816.756.752.250.506.722.256.634.0610.6212-1.008.128.501.6212.56

2.008.758.752.690.508.722.698.634.6213.0012-1.1210.2510.621.8815.008

2.1910.8810.974.000.5010.882.8810.754.8815.2516-1.2512.6212.752.1217.510

2.3812.9412.924.250.5012.883.1212.755.3817.75161.3814.7515.002.2520.512

2.5014.1914.184.620.5014.143.3114.005.8820.25201.3816.7516.252.3823.0014

2.6916.1916.195.000.5016.163.6916.006.0022.5020-1.5019.0018.502.5025.516

2.7518.1918.205.380.5018.183.8818.006.5024.7524-1.5021.0021.002.6228.0018

2.8820.1920.255.750.5020.204.0020.006.6227.0024-1.6223.1223.002.7530.520

----22.256.000.5022.224.2522.006.7529.2524-1.7525.2525.252.8833.0022

3.2524.1924.256.250.5024.254.5024.006.8832.0024-1.8827.6227.253.0036.0024
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THrCDB3L34rBLB2HL21

Bolt

Circle

Holes

No.2&

Dia.of

Holes

XRT1O

Nom.

Pipe

Size

0.620.930.380.900.880.120.880.88

To be specified by 
purchaser

0.842.062.624-0.621.501.380.563.751/2

0.621.140.441.111.000.121.091.001.052.253.254.-0751.881.690.624.623/4

0.691.410.501.381.060.121.361.061.322.443.504-0.752.122.000.694.881

0.811.750.561.721.120.191.701.121.662.623.884-0.752.502.500.815.251-1/4

0.881.990.621.971.250.251.951.251.902.754.504-0.882.752.880.886.121-1/2

1.122.500.692.461.440.312.441.442.382.885.008-0.753.313.621.006.502

1.253.000.752.971.620.312.941.622.883.125.888-0.883.944.121.127.5021/2

1.383.630.813.601.810.383.571.813.503.256.628-0.884.625.001.258.253

1.564.134.101.940.384.071.944.003.387.258-1.005.255.501.389.003-1/2

1.624.634.602.120.444.572.124.504.008.508-1.006.006.191.5010.754

1.885.695.692.380.445.662.385.564.5010.508-1.127.447.311.7513.005

2.006.756.752.620.506.722.626.634.6211.5012-
1.128.758.501.8814.006

2.258.758.753.000.508.723.008.635.2513.7512-
1.2510.7510.622.1916.508

2.5610.8810.924.380.5010.883.3810.756.0017.0016-
1.3813.5012.752.5020.0010

2.7512.9412.924.620.5012.883.6212.756.1219.2520-
1.3815.7515.002.6222.0012

2.8814.1914.185.000.5014.143.6914.006.5020.7520-
1.5017.0016.252.7523.7514

3.0618.1916.195.500.5016.164.1916.007.0023.7520-
1.6219.5018.503.0027.0016

3.1218.1018.206.000.5018.184.6218.007.2525.7520-
1.7521.5021.003.2529.2518

3.2520.1920.256.500.5020.205.0020.007.5028.5024-
1.7524.0023.003.5032.0020

----22.256.880.5022.225.2522.007.7530.6324-
1.7526.2525.253.7534.2522

3.6224.1924.257.250.5024.255.5024.008.0033.0024-
2.0028.2527.254.0037.0024
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THrB3L3rBLB2HL21

Bolt

Circle

Holes

No.2&

Dia.of

Holes

XRT1O

Nom.

Pipe

Size

Sizes 1/2” Thru 2-1/2” Are Identical To Class 1500.

1.633.602.130.383.572.13

purchaser.

by

specified

3.504.007.508-1.005.005.001.509.503

1.884.602.750.444.572.754.504.509.258-1.256.256.191.7511.504

2.135.693.130.445.663.135.565.0011.008-1.387.507.312.0013.755

2.256.753.380.506.723.386.635.5012.5012-1.259.258.502.1915.006

2.508.754.500.508.724.008.636.3815.5012-1.5011.7510.632.5018.508

2.8110.925.000.5010.884.2510.757.2518.5016-1.5014.5012.752.7521.5010

3.0012.925.630.5012.884.6312.757.8821.0020-1.5016.5015.003.1324.0012

3.2514.186.130.5014.145.1314.008.3822.0020-1.6317.7516.253.3825.2514

3.3816.196.500.5016.165.2516.008.5024.2520-1.7520.0018.503.5027.7516

3.5018.207.500.5018.186.0018.009.0027.0020-2.0022.2521.004.0031.0018

3.6320.258.250.5020.206.2520.009.7529.5020-2.1324.5023.004.2533.7520

4.0024.2510.500.5024.258.0024.0011.5035.5020-2.6329.5027.255.5041.0024
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THrB3DL3rBLB2HL21

Bolt

Circle

Dia.

No.2&

Dia. of

Holes

XRT1O

Nom.

Pipe

Size

0.880.900.381.250.130.881.25

purchaser.

by

specified

be

To

0.842.383.254-0.881.501.380.884.751/2

1.001.110.441.380.131.091.381.052.753.504-0.881.751.691.005.133/4

1.131.380.501.630.131.361.631.322.884.004-1.002.062.001.135.881

1.191.720.561.630.191.701.631.662.884.384-1.002.502.501.136.251-1/4

1.251.970.631.750.251.951.751.903.254.884-1.132.752.881.257.001-1/2

1.502.460.692.250.312.442.252.384.006.508-1.004.133.631.508.502

1.882.970.752.500.312.942.502.884.137.508-1.134.884.131.639.632-1/2

2.003.60--2.880.383.572.883.504.638.008-1.255.255.001.8810.503

2.254.60--3.560.444.573.564.504.889.508-1.386.386.192.1312.254

2.505.69--4.130.445.664.135.566.1311.508-1.637.757.312.8814.755

2.756.75--4.690.506.724.696.636.7512.5012-
1.509.008.503.2515.506

3.008.75--5.630.508.725.638.638.3815.5012-
1.7511.5010.633.6319.008

3.3110.92--7.000.5010.886.2510.7510.0019.0012-
2.0014.5012.754.2523.0010

3.6312.92--8.630.5012.887.1312.7511.1322.5016-
2.1317.7515.004.8826.5012

--14.18--9.500.50----14.0011.7525.0016-
2.3819.5016.255.2529.5014

--16.19--10.250.50----16.0012.2527.7516-
2.6321.7518.505.7532.5016

--18.20--10.880.50----18.0012.8830.5016-
2.8823.5021.006.3836.0018

--20.25--11.500.50----20.0014.0032.7516-
3.1325.2523.007.0038.7520

--24.25--13.000.50----24.0016.0039.0016-
3.6330.0027.258.0046.0024
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THrB3L3rBLB2HL21

Bolt

Circle

Dia.

No.2&

Dia. of

Holes

XRT1O

Nom.

Pipe

Size

1.130.901.560.130.881.56

purchaser.

by

specified

be

To

0.842.883.504-0.881.691.381.195.251/2

1.251.111.690.131.091.691.053.133.754-0.882.001.691.255.503/4

1.381.381.880.131.361.881.323.504.254-1.002.252.001.386.251

1.501.722.060.181.702.061.663.755.134-1.132.882.501.507.251-1/4

1.751.972.380.251.952.381.904.385.754-1.253.132.881.758.001-1/2

2.002.462.750.312.442.752.385.006.758-1.133.753.632.009.252

2.252.973.130.312.943.132.885.637.758-1.254.504.132.2510.502-1/2

2.503.603.630.373.573.633.506.639.008-1.385.255.002.6312.003

2.754.604.250.444.574.254.507.5010.758-1.636.506.193.0014.004

3.005.695.130.445.665.135.569.0012.758-1.888.007.313.6316.505

3.256.756.000.506.726.006.6310.7514.508-2.139.258.504.2519.006

3.758.757.000.508.727.008.6312.5017.2512-
2.1312.0010.635.0021.758

4.2510.929.000.5010.889.0010.7516.5021.2512-
2.6314.7512.756.5026.5010

4.7512.9210.000.5012.8810.0012.7518.2524.3812-
2.8817.3815.007.2530.0012
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1-پتروشیمی مرجان 

2 -سیمان غرب آسیا

3 -فوالد غدیر نی ریز

4 -فوالد جنوب روهینا

5 -پترو گاز خلیج فارس

6 -پتروشیمی دماوند

7 -پترو  پاالیش کنگان

8-پتروشیمی عسلویه

9-پتروشیمی ایالم

10-پتروشیمی کرمانشاه

اسامی برخی از شرکت هایی که با هایپر صنعت فامکو همکاری دارند
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 The Symbol of  Dynamism
in Industry

w���د ������ در ���� w w.famcocorp.com
              

�ی  و�� � �ـــ�ج-  ����ص  ��ده   ۲۱  �������  - ���ان 
�������ه ��� ��رس،  ��ک ۱۲

 Tel: ۴۸ ۰۰۰۰ ۴۹  (�� ۱۲۰)
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