
 شرکت پایش فرآینذ دقیق آزموناجرا شذه  غبارگیر صنعتیهای سیستم مشخصات تعذادی از 

 هشخصبت فٌی پرٍشُ کبرفرهب ردیف

1 
 شرکت فَالد پردیس صٌؼت زًذُ رٍد

 کَّپبیِ اصفْبى(صٌؼتی )شْرک 

غببر سبلي کیلٍَات جْت جوغ آٍری  523الکترٍفي  -فیلتر کیسِ 063

 CCMٍ خط تي  6ػذد کَرُ  4شبهل 

2 
 شرکت فَالد پردیس صٌؼت زًذُ رٍد

 کَّپبیِ اصفْبى(صٌؼتی )شْرک 

کیلٍَات جْت 063الکترٍفي  -کیسِ فیلتر503-هَلتی سیکلَى -جرقِ گیر

 جوغ آٍری ضبیؼبت آٌّی در کَرُ القبئی

3 
 شرکت فَالد پردیس صٌؼت زًذُ رٍد

 کَّپبیِ اصفْبى(صٌؼتی )شْرک 

جْت جوغ  کیلٍَات 063الکترٍفي  -فیلترکیسِ  033-هَلتی سیکلَى

 آٍری ضبیؼبت آٌّی در کَرُ القبئی

4 
 شرکت فَالد پردیس صٌؼت زًذُ رٍد

 )شْرک کَّپبیِ اصفْبى(

جْت جوغ کیلٍَات  533الکترٍفي  -فیلتر کیسِ 643-هَلتی سیکلَى

 آٍری ضبیؼبت آٌّی در کَرُ القبئی

5 
 سبزهبى اًرشی اتوی

 شرکت سَخت رآکتَرّبی ّستِ ای
- 

 - صٌبیغ َّا فضبی سپبُ پبسذاراى 6

7 
 شرکت کبشی پبسبرگبد

 )شْر گٌذهبى استبى چْبرهحبل ٍ بختیبری(
 کیلٍَات 72الکترٍفي  - فیلتر کیسِ 054

8 
 شرکت صٌؼت برًج

 هٌتظریِ اصفْبى(صٌؼتی )شْرک 
 کیلٍَات 22الکترٍفي  - فیلتر کیسِ 033-سیکلَى

9 
 تالشگراىریختِ گری شرکت 

 )تیراى اصفْبى(
 کیلٍَات 22الکترٍفي  -فیلترکیسِ  053-هَلتی سیکلَى-جرقِ گیر

11 
 رٍة آلَهیٌیَم هستأجراى

 )خویٌی شْر اصفْبى(
 کیلٍَات 07الکترٍفي   -فیلترکیسِ  033-هبذل حرارتی

11 
 ٍیال سٌگ پشن شرکت

 هٌتظریِ اصفْبى( صٌؼتی )شْرک
 کیلٍَات 005 الکترٍفي -فیلتر  کیسِ 054-هبذل حرارتی

12 
 پبرس غرة فرٍسیلیس شرکت

 هالیر استبى ّوذاى(شْرک صٌؼتی سیلیس )

جوغ آٍری غببر حبصل  جْت ٍاتکیلَ 005 الکترٍفي -فیلتر کیسِ 053

 از ٍاحذ خردایش

13 
 ایراًیبى آررفَالد شرکت

 )استبى سوٌبى(
 کیلٍَات 003 الکترٍفي -فیلتر کیسِ 053-هَلتی سیکلَى

14 
 سبزُ یکتباًذیش شرکت

 اشترجبى اصفْبى( صٌؼتی )شْرک
 کیلٍَات 053 الکترٍفي -فیلتر کیسِ 643

15 
 رٍی رٍةتؼبًٍی  شرکت

 (چْبر هحبل ٍ بختیبری )شْرکرد
 کیلٍَات 72 الکترٍفي -فیلتر  کیسِ 053

16 
 شْیذی گری ریختِ

 )ًجف آببد اصفْبى(
 کیلٍَات 55 الکترٍفي -فیلتر کیسِ 54

 



 

 

 

 

 

 هشخصبت فٌی پرٍشُ کبرفرهب ردیف

17 
 ػظیوب گری ریختِ

 )ًجف اببد اصفْبى(
 کیلٍَات 03 الکترٍفي -فیلتر کیسِ 45-هبذل حرارتی

18 
 هؼسی ًرم آلَهیٌیَم ضبیؼبت رٍة

 (اصفْبى آببد ًجف)
 کیلٍَات 03 الکترٍفي -فیلتر کیسِ 45

19 
 براتی حسي خشک آلَهیٌیَم ضبیؼبت رٍة

 (اصفْبى اببد ًجف)
 کیلٍَات 03 الکترٍفي -فیلتر  کیسِ 45-هبذل حرارتی

21 
 رستوی ًرم آلَهیٌیَم رٍة

 (اصفْبى کبٍُ شْرک)
 کیلٍَات 03 الکترٍفي -فیلتر کیسِ 45-هَلتی سیکلَى

21 
 هحوَدی رحین ریختِ گری

 (اصفْبى تیراى)
 کیلٍَات 03 الکترٍفي -فیلتر کیسِ 45-سیکلَى

22 
 آررتبرپبرس شرکت

 (اصفْبى رازی،شْرضبصٌؼتی  شْرک)
 کیلٍَات 22 الکترٍفي - فیلتر کیسِ 083

23 
 صفبری هس اخگر شرکت

 (اصفْبى هٌتظریِ صٌؼتی شْرک)
 کیلٍَات 72 الکترٍفي -فیلتر  کیسِ 053-هَلتی سیکلَى

24 
 رٍة اسپبّبىشرکت استیل 

 اشترجبى اصفْبى(صٌؼتی شْرک )
 کیلٍَات 003الکترٍفي  -فیلتر کیسِ  033

25 
 شرکت رٍة آلَهیٌیَم هرادی

 )شْرک کبٍُ اصفْبى(
 کیلٍَات 72الکترٍفي  -فیلترکیسِ  053

26 
 شرکت آریي برًج

 )شْرک هٌتظریِ اصفْبى(
 کیلٍَات 22الکترٍفي  -فیلترکیسِ  033

27 
 هس ریختِ گری

 )شْرک بسرگ اصفْبى(
 کیلٍَات 72الکترٍفي  -فیلتر کیسِ  053-جرقِ گیر

28 
 شرکت فَالد ایذُ آل شوش کَیر هیبذ

 )استبى یسد(

کیلٍَات جْت جوغ آٍری غببر کَرُ  002الکترٍفي  - فیلتر کیسِ 643

 تي القبئی 02

29 
 شرکت فَالد ایذُ آل شوش کَیر هیبذ

 )استبى یسد(

جْت جوغ آٍری   کیسِ ای 063ػذد بگ ّبٍس  4 شبهلفیلتر  کیسِ 643

 تي القبئی 02غببر کَرُ 

31 
 هَسی ػرةػببس ریختِ گری آلیبش برًج اهیر

 (5)شْرک صٌؼتی ًجف آببد 
 کیلٍَات 55الکترٍفي  -فیلترکیسِ  83



 هشخصبت فٌی پرٍشُ کبرفرهب ردیف

31 
 صفبری هس ضبیؼبت رٍة

 (خویٌی شْر)

 کیلٍَات 03 الکترٍفي -فیلتر  کیسِ 64-سیکلَى-هبذل حرارتی

 هسجْت جوغ آٍری غببر حبصل از رٍة 

32 
 چترائی چذى گری ریختِ

 )تیراى اصفْبى(

جْت جوغ  کیلٍَات 03 الکترٍفي -فیلتر کیسِ 48-سیکلَى

 آٍری غببر حبصل از کَرُ القبئی

33 
 رٍة ًیک فَالد شرکت

 )شْرک بسرگ اصفْبى(

جْت  کیلٍَات 003 الکترٍفي -فیلتر  کیسِ 586-هَلتی سیکلَى

 جوغ آٍری غببر حبصل از کَرُ القبئی

34 
 سپیذدشت صٌؼت رخ شرکت

 )استبى چْبرهحبل ٍ بختیبری(

جْت جوغ آٍری غببر  کیلٍَات 93 الکترٍفي - فیلتر کیس063ِ

 حبصل از کَرُ دٍار

35 
 پبرس غرة فرٍسیلیس شرکت

 هالیر استبى ّوذاى(شْرک صٌؼتی سیلیس )

جوغ  جْت کیلٍَات 533 الکترٍفي -فیلتر  کیس063ِ-جرقِ گیر

 الکتریکی سآٍری غببر کَرُ قَ

36 
 تبریس آرراى سٌْذ ًئَپبى شرکت

 )آررببیجبى شرقی(

جْت جوغ آٍری غببر  کیلٍَات 533 الکترٍفي -فیلتر  کیسِ 753

 حبصل از کَرُ دٍار

37 
 تبریس جبم سٌْذ شرکت

 )آررببیجبى شرقی(
- 

38 
 صٌبیغ دفبع خَدرٍ زریي صٌبیغ

 )زریي شْر اصفْبى(
- 

39 
 خویي فرٍسیلیسین شرکت

 خویي استبى هرکسی(شْرستبى )

جْت جوغ آٍری غببر  کیلٍَات063 الکترٍفي - فیلتر کیسِ 053

 حبصل از ٍاحذ خردایش

41 
 اسپبّبى رٍة استیل شرکت

 )شْرک اشترجبى اصفْبى(
 کیلٍَات 533 الکترٍفي -فیلتر  کیسِ 643-هَلتی سیکلَى

41 
 ٍحذت القبئی کَرُ شرکت

 )سَاد کَُ استبى هبزًذراى(

جْت  کیلٍَات 003الکترٍفي -فیلتر  کیسِ 063-هَلتی سیکلَى

 جوغ آٍری غببر حبصل از کَرُ القبئی

42 
 سپبّبى تحَل شرکت

 )اصفْبى(

جْت  کیلٍَات 005 الکترٍفي - فیلتر کیسِ 063-هَلتی سیکلَى

 جوغ آٍری غببر آّک حبصل از کَرُ دٍار

43 
 شرکت فَالد کیبى هبّبى ایراًیبى

 )شْر سٌگ اهیذ استبى قن(

جْت  کیلٍَات 433الکترٍفي -فیلتر کیسِ  0025-هَلتی سیکلَى

 تي 53جوغ آٍری غببر ضبیؼبت آٌّی کَرُ القبئی 

44 
 تَلیذی آّک فتبحیبى

 )سفیذدشت استبى چْبرهحبل ٍ بختیبری(
 کیلٍَات 003الکترٍفي  -فیلتر کیسِ  083

45 
 شرکت سَریي طرح سپبّبى

 )شْرستبى فرادًبِ استبى چْبرهحبل ٍ بختیبری(
 کیلٍَات 42الکترٍفي  -فیلتر کیسِ  053-هَلتی سیکلَى

46 
 شرکت گلکبر سپبّبى

 (0)شْرک صٌؼتی ًجف آببد
 کیلٍَات 72الکترٍفي  -فیلتر کیسِ  063-هَلتی سیکلَى

 


