
 

 حضورمدیریت محترم 

 

 با سالم و عرض ادب .

، خدمات فنی و مواد  ارائه مشاوره آمادهبا سالها تجربه  ، صنایع شیمیایی پیشتازان احتراما به اطالع می رساند

و  ، صنایع فوالد ، صنایع پتروشیمی ، پاالیشگاه ها نیروگاههاشیمیایی مختلف در تمامی صنایع مرتبط با آب به ویژه 

مصرف بسیار کم مواد شیمیایی جهت کنترل ،  استفاده آسان و سمی نبودن برای پرسنل و محیط زیست . ... می باشد

،  داریتمیز کاری سطوح سیستم حین بهره بر،  ایجاد الیه محافظ قوی و در عین حال بسیار نازک،  سیستم آب و بخار

می باشد ،    NAICOاز مشخصات محصوالت این شرکت با نام  محافظت کامل و دقیق کلیه اجزا در مقابل خوردگی

 محصوالت موجود مشابه فرمول ارائه شده توسط شرکت نالکو بوده و گاها کیفیتی باالتر را دارا می باشند  . 

محصوالت رسوب زدا ) دیسکلر ( بدون اثر خورندگی بروی فلزات  بدون بو  لیست تولیدات و محصوالت موجود:

و ضد جلبک  ) DMضد رسوب )  – جهت رسوب زدایی دیگ های بخار و سیستم های حرارتیبصورت مایع و پودر 

 دستگاه های صنعتی ، بویلرها و برجهای PHجهت جلوگیری از ایجاد رسوب ، خوردگی و شکنندگی قلیایی و تنظیم 

  - انواع رزین سختی گیر آنیونی و کاتیونی  -بایوساید ، آنتی اسکاالنت ، دیسپرسانت و آنتی کروژن   -خنک کننده 
 کندانس و ... PHانواع اکسیژن زدا و آمین ها برای کنترل فاز بخار و 

 : انواع بویلر ها، چیلر هاي تراكمی و  رسوب زدایي و اصالح آب تغذیه دیگ هاي بخار، لیست خدمات

 .و ریجنراتور های نیروگاه ها و كارخانجات (Heat Exchanger) جذبی،كویل ها، مبدل ها

 ، چیلر جذبی و تراكمی و شیر های لوله آتشی )فایر تیوب(، لوله آبی )واتر تیوب( تعمیرات دیگ های بخار ،

تعمیرات و تنظیمات مشعل ها و كنترل هاي دیگ های و   و انواع شیر های مربوط به دستگاه هاي صنعتی اطمینان

 چیلر ها بخار و

 ضخامت سنجی، هیدرواستاتیك و تست گرم  -صدور گواهینامه و تست های ایمنی دیگ هاي بخار و ظروف تحت فشار 

قیمت ارزان و قابل  – 2کیفبت و مرغوبیت باالی محصول  -1آنچه ما را نسبت به سایر عرضه کنندگان متمایز میکند 

ارسال محصول  – 5ارایه مشاوره برای گرفتن بهترین نتیجه  – 4ارایه کاال بمحض اولین تماس  – 3سایرین  رقابت با

 جلب رضایت درخواست کنندگان در اولویت اهداف شرکت میباشد – 6به تمام نقاط کشور در کمترین زمان ممکن 

 

 
 

 با درود فراوان

 مدیریت صنایع پیشتاز شیمی

 مهندس قاسمی
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