شرکت ملیگاز اریان

مراکز معتبر کالیبراسیون کنتورهای گاز
شرکتهای کالیبراسیون کنتورهای دیافراگمی
شهر

ردیف

شرکت

2

حدید سازه پیشرو

جاده خاوران -پاکدشت -جمال آباد

1

کنترل گاز اکباتان

همدان -بلوار فرودگاه

3

تولیدی صنعتی گاز سوزان

نجف آباد -منطقه صنعتی

3

نیکان صنعت فجر (منصف)

خیرآباد ورامین

5

نوآوران اطمینان گاز تاوریژ

تبریز

3

گروه صنعتی صنایع گاز تتیس

بابل

2

آکام صنعت کارمانیا

کرمان

8

مهان سنجش یکتا

تهران – جاده خاوران

1

شرکت افق تحول سپاهان

اصفهان – نجف آباد

25

ونداد صنعت کارا

22

کاوش کنترل شمال

(محل استقرار آزمایشگاه کالیبراسیون)

تلفن/فاکس

Tel:5111 -3153513
Fax:5111 -3153513
Tel:582 -1535352-1
Fax:582 -1535353
Tel:5332 -1333535
Fax:5332 -1333323
Tel:511 -3132323
Fax:511 -3132323
Tel:532 -3355822 -1
Fax:532 -3355135
Tel:522 -31523583
Fax:51213338235
Tel:533 -31251553
Mobile :51232123312

شماره
گواهینامه

رده ظرفیت
)(G-Rating

تاریخ اعتبار

D929301

از  G2.5تا G40

2311-5-12

D929304

از  G2.5تا G40

2311-5-12

D929305

از  G2.5تا G100

2311-5-12

D929310

از  G2.5تا G40

2311-5-12

D929316

از  G1.6تا G6

2311-5-12

D929324

از  G2.5تا G6

2311-25-3

D959627

از G2.5تا G40

2311 - 8-23

Tel:512 -22353528
Fax:512 -81221232

D959630

از  G2.5تا G6

2318 -1-2

Mobile :51211835331
Tel:532 -31332522
Fax:532 -31332522

کرمان – بلوار راه آهن -شهرک

Telefax :533-31251553

صنعتی شماره 3

Mobile :51211152152

رشت -شهر صنعتی

Tel:523-3381331 -25

D929314

از G2.5تا G40

2311-5-12

از G2.5تا G40

2311 -1 -15

از  G2.5تا G40

2311-3-28

Fax:523-3381331 -25
21

پریما گاز شرق

23

مدبر صنعت گاز توس

23

تجارت سیوان داالهو

25

تعاونی چند منظوره نوید نور

23

پویا مبین زاگرس

22

مشعل گستر راد

28

امین صنعت گاز پویا

21

اتحاد صنعت گاز شمال

15

محورگاز سینا

12

پویندگان صنعت مشرق زمین

از  G2.5تا G40

2311-3-28

از  G2.5تا G40

2311-3-32

D929326

از G2.5تا G6

2311-3-32

D929303

از  G2.5تا G100

2318-53-32

اصفهان
خراسان شمالی-بجنورد-خ محمد
علی پهلوان-پالک 35
شهریار

Tel:5583-1151285
Mobile:51255523585
Tel:88312155
Fax:188312152

اصفهان -جاده شهررضا -شهرک

Tel:5335 -5323335

صنعتی سه راهی مبارکه

Fax:5335 -5323833

شهرکرد-شهرک صنعتی-فاز یک-
خ کوشک غربی-روبروی منبع آب
رشت-کیلومتر  3جاده جیرده-

Tel: 538-33333555
از  G2.5تا G40

Tel: 538-33353585

2318-21-18

Mobile: 51311132232
Tel:523-31555122-12

شهرک صنعتی سفیدرود-میدان اول

Mobile:5122325312

بلوار جنوبی -خیابان اول سمت

Mobile:51332151158

از  G 2.5تا G6

2311-3-32

راست -پالک 383
Tel: 522-31321852
بابل -کیلومتر  5جاده بابل -قائم
شهر-عبوری هریکنده

Tel: 522-31321853

از  G2.5تا G40

Mobile:51513232222

2318-53-32

Mobile:51228533553
Tel: 522-31113335
قائم شهر -جاده نظامی-جنب پمپ

Tel: 522-31113323

بنزین طبرستان

Mobile:5122233511

از  G2.5تا G40

2318-53-32

Mobile:51252233511
همدان -شهرک صنعتی بهاران-
خیابان پنجم

Tel:582 -33583212

از  G2.5تا G40

Fax:5335 -33583211

2318-53-32

Tel:552 -31353233
مشهد -جاده قوچان -پامشک

Fax:552 -31353233
Mobile :51255553338

D929323

از  G2.5تا G40

2311-3-32

11

13

شرکت فنی مهندسی آریا

یزد

سوزان ایساتیس
شرکت مهندسی توسعه
راهبردی انرژی پارس

Tel:535 -32132213
Fax:535 -32133583

از  G2.5تا G40

D929318

2318 -58 -23

تهران  :کیلومتر  55جاده خاوران
شهرک صنعتی ایوانکی -بلوار تالش

از  G2.5تا G6

Fax : 021- 22685981

2311 -5 -12

خ کوشش ،کوشش  2پالک 532

شرکتهای دریافت کننده گواهینامه کالیبراسیون برای کنتورهای توربینی در شرایط اتمسفریک
شهر
ردیف

شرکت

(محل استقرار آزمایشگاه

تلفن/فاکس

رده ظرفیت
)(G-Rating

سایز
)(IN

رده
)(Class

D929302

از  G65تا G10000

2-20

150-300600

2311-5-12

D929304

از  G40تا G1600

2-10

150-300

2311-5-12

D929306

از  G65تا G16000

2-24

150-300600

2311-5-12

D929301

از  G65تا G1600

2-10

150-300

2311-3-25

---------------

از  G65تا G1600

2-8

150-300600

2318-5-12

D929303

از  G65تا G4000

2-16

150-300600

2311-3-2

T95608

از  G16تا G1600

2-8

150-300600

2311-3-3

شماره گواهینامه

کالیبراسیون)

2
1

تولیدی صنعتی گاز

نجف آباد -منطقه

Tel: 5332 -1333535

سوزان

صنعتی

Fax:5332 -1333323

نوآوران اطمینان گاز
تاوریژ

3

آی تک ایساتیس

3

پیالری گستر

5

دلتا گاز مبین

3

شرکت توس ومتک

2

Tel:532 -3355822

تبریز

Fax:532 -3355135
Tel:5352 -5121111

یزد

Fax:5352 -5123333

تهران -جاده دماوند-

Tel:23123221

جاده سیاه سنگ

Fax: 88252852

ساوه -شهرک صنعتی

Tel:583 -31332535

کاوه

Fax:583 -31332531

ساوه – شهرک صنعتی

Tel:583 -31333532

کاوه

Fax:583 -31333555

مهندسی و صنعتی

ساوه -شهرک صنعتی

Tel: 512-88252258

ونان

کاوه

Fax:512-88522335

تاریخ اعتبار

شرکتهای دریافت کننده گواهینامه کالیبراسیون تصحیح کننده های حجم گاز
ردیف

نام شرکت

محل

2

مقیاس صنعت برق

لرستان -درود

تلفن /فاکس
Tel:533 -3313113
Fax:533 -33133523

تاریخ اعتبار

2318 -25-3

1
3
3
5
3
2
8

فروزان صنعت
تاویریژ
آی تک ایساتیس
شرکت افق تحول
سپاهان
شرکت توس ومتک
شرکت تولیدی
صنعتی گاز سوزان
پیالری گستر
پویندگان بهبود
کیفیت

تبریز
یزد
اصفهان -نجف آباد
ساوه – شهرک صنعتی کاوه
نجف آباد – منطقه صنعتی
تهران -جاده دماوند -جاده
سیاه سنگ
رشت
اصفهان -خیابان پانزده خرداد

1

تابان نیرو

(آپادانا دوم) -بن بست انوری
– ساختمان تابان

Tel:532 -33355823

2311-5-12

Fax:532 -5311215
Tel:5352 -5121111

2311-5-12

Fax:5352 -5123333
Tel:532 -31332522

2311-5-12

Fax:532 -31332522
Tel:583 -31333532

2311-5-12

Fax:583 -31333555
Tel:5332 -1333535

2311-5-12

Fax:5332 -1333323
Tel:23123221

2311-3-25

Fax: - 88252852
Telefax :
52333883532
Tel:5352 -5121111
Fax:5352 -5123333

2318-3-28

www.irancalibration.com

2318-3-28

