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 استفاده از چهار دهه تجربه شرکت میراب و پمپیران در صنعت آب و تاسیسات

 ارائه گستره ای از خدمات و راهکارهای مبتکرانه متناسب با نیاز مشتریان

 همکاری نزدیک با شرکت های معتبر سازنده تجهیزات

ارائه اقتصادی ترین خدمات فنی و مهندسی بر پایه روابط تنگاتنگ ایجاد شده با شرکا

نمایندگی برندهای درخشانی همچون ، موتوژن، ایران مدار، ابارا ، پمپ ایران و ...   

بیش از 12 سال سابقه درخشان در صنعت شیرآالت و پمپ و ...  

 ارائه مشاوره و پشتیبانی تخصصی جهت حداقل رساندن هزینه های سازمان ها و شرکت ها  

 بهره گیری از منابع انسانی متخصص و متعهد استان 

 خلق ارزش افزوده های جذاب برای مشتریان   

 اجرا و برنده شدن بیش از صدها مناقصه و پروژه استانی و ملی   

تحویل بموقع و با قیمت مناسب و پشتیبانی 24 × 7 بعنوان مزیت رقابتی

فهرست خدمات: 
تأمیــن کاالهــا و تجهیــزات فنــی،  مشــاوره فنــی و مهندســی، تعمیــرات، نگهــداری و توســعه سیســتم هــا و زیرســاخت هــا، تحلیــل اقتصــادی 

پــروژ ه هــا

تعداد مناقصات و پروژه های برنده شده: 800 پروژه استانی و ملی

     چرا اوان؟

گــروه تجــاری اوان در ســال 85 بــا هــدف گســترش دانــش و فرهنــگ ترویــج کاالی بــا کیفیــت و بومــی ســازی و گســترش 
ــا  ــه ب ــن مجموع ــاد. ای ــه عرصــه نه ــا ب ــی پ ــد داخل ــق بیشــتر تولی ــوژی هــای حــوزه صنعــت آب و تاسیســات و رون تکنول
تکیــه بــر تــوان مهندســی متخصصــان خــود و اســتفاده از توانایــی برتریــن شــرکت هــای ایــران در زمینــه هــای شــیرآالت 
و تجهیــزات آبرســانی، پمــپ، الکتروموتــور، کنتورهــای هوشــمند،  لولــه و اتصــاالت و .... حضــوری متفــاوت در ایــن عرصــه 
را تجربــه کــرده اســت؛ بــا بهــره گیــری از ســابقه و تجربــه حضــور در بازارهــای کشــورهای همســایه و حضــور در نمایشــگاه 
ــاه  ــی را در برنامــه کوت ــزرگ بیــن الملل ــون کلینیــک تخصصــی آب اوان حضــور در بازارهــای ب ــی، هــم اکن هــای بیــن الملل

مــدت و افــق نزدیــک خــود مــی بینــد. 
ــاده و  ــا نه ــه جــذب نیروهــای متخصــص، جــوان و خــاق بن ــر پای ــع انســانی خــود را ب ــروه تجــاری اوان مدیریــت مناب گ
بــرآن اســت تــا بــا آمــوزش مســتمر نیروهــای انســانی خــود، صنعــت کشــور را در بهــره گیــری از کاربــرد هــای مبتکرانــه 
خــود یــاری رســاند. شایســتگی محــوری گــروه تجــاری اوان قیمــت مناســب و کیفیــت بــاالی محصــوالت، تخصــص مرتبــط 
نیــروی انســانی ایــن مجموعــه بــا صنعــت آب و تاسیســات، و خدمــات مشــاوره فنــی مــی باشــد. در اوان مهندســان مکانیک 
در حــوزه ی مشــاوره تخصصــی و طــرح و توســعه فعالیــت داشــته و گروهــی از مهندســان صنایــع ســازماندهی و پشــتیبانی 

فعالیــت هــای مهندســی را بــر عهــده داشــته و کارمنــدان ســتادی پشــتیبانی فرایندهــای فــروش را تســهیل مــی نماینــد. 
رضایــت تعــداد فراوانــی از کارفرمایــان، ســازمان هــای دولتــی و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی گــواه بــر کارنامــه درخشــان 
اوان بــوده و ایــن مجموعــه از طریــق همــکاری و تعامــل بــا برندهــای خــوش نامــی همچــون میــراب، پمپیــران، موتــوژن، 
ــث  ــد و باع ــم نمای ــود فراه ــتریان خ ــرای مش ــدی ب ــزوده جدی ــت ارزش اف ــته اس ــرود و ... توانس ــدار، پلی ــران م ــارا، ای اب

آســودگی خاطــر آنــان گشــته اســت.

نقاط قوت:
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 شیرآاالت

شیرپروانه ای بدون فلنج شیرپروانه ای بدون فلنج با اهرمشیرپروانه ای فلنج دار با عملگر برقیشیرپروانه ای فلنج دار
باعملگر برقی

شیرپروانه ای الگ انتهای خط

DN: 100-3000 mm

PN: 6-40 bar

ANSI Class 150 & 300

DN: 50-400 mm

PN: 10-16 bar

 ANSI Class 150

DN: 50-200 mm
PN: 10-40 bar
 ANSI Class 150 & 300

DN: 50-1000 mm

PN: 10-40 bar

ANSI Class 150 & 300

DN: 350-1600 mm

PN: 10-40 bar

ANSI Class 150 & 300

DN: 50-1000 mm

PN: 10-40 bar

 ANSI Class 150 & 300

DN: 100-3000 mm

PN: 6-40 bar

ANSI Class 150 & 300

DN: 50-400 mm

PN: 10-16 bar

 ANSI Class 150

DN: 100-250 mm
PN: 10-40 bar
 ANSI Class 150 & 300

DN: 100-250 mm

PN: 10-40 bar

ANSI Class 150 & 300

DN: 50-300 mm

PN: 10-40 bar

ANSI Class 150 & 300

DN: 50-1000 mm

PN: 10-40 bar

ANSI Class 150 & 300

DN: 50-200 mm

PN: 6-16 bar

ANSI Class 150

DN: 50-300 mm

PN: 10-25 bar

 ANSI Class 150

DN: 200-1000 mm
PN: 6-40 bar
 ANSI Class 150 & 300

DN: 50-1000 mm

PN: 10-40 bar

ANSI Class 150 & 300

DN: 50-1000 mm

PN: 10-40 bar

ANSI Class 150 & 300

DN: 80-100 mm

PN: 10-16 bar

DN: 50-200 mm
PN: 10-16 bar
ANSI Class 150

DN: 50-1000 mm

PN: 10-40 bar

 ANSI Class 150 & 300

DN: 100-1800 mm

PN: 10-40 bar

ANSI Class 150 & 300

DN: 50-300 mm

PN: 10-16 bar

ANSI Class 150

DN: 65-100 mm

PN: 10-16 bar

DN: 50-600 mm

PN: 6-16 bar

ANSI Class 150

DN: 50-1000 mm

PN: 10 bar

DN: 50-600 mm

PN: 6-16 bar

ANSI Class 150

DN: 200-1000 mm

PN: 10-25 bar

 ANSI Class 150 & 300

DN: 50-150 mm

PN: 10-25 bar

 ANSI Class 150 & 300

شــیرآالت ارائــه شــده مطابــق بــا جدیدتریــن اســتانداردهای روز دنیــا تولیــد شــده و دارای تاییــد کیفــی اتحادیــه اروپــا و 

مجــوز کاربــرد در ایــن اتحادیــه اســت. در جــدول زیــر، برخــی از انــواع شــیرآالت قابــل ارائــه نشــان داده شــده انــد.

شیر کشویی زبانه الستیکی با 
فلکه دستی

شیر هوای تک محفظه  دو روزنه 

شیر فشار شکن

شیر کنترل گذر جمعی )دبی(

T صافی نوع

شیر شکستگی لوله

شیر کنترل دبی و فشار شکن

Y صافی نوع

شیر آتش نشانی ایستاده

شیر های کنترل پمپ

شیر فلوتر قطع و وصل

شیر آتش نشانی دفنی

شیر فشار شکن و کنترل ورودی

شیر یک طرفه لوالییشیر یک طرفه وزنه ای

شیر هوای فاضابیشیر هوای روزنه بزرگشیر هوای دو محفظه  دو روزنه 

شیر کشویی زبانه الستیکی با 
عملگربرقی

شیر گلوبشیر گلوبشیر کشویی چاقوییشیر کشویی زبانه فلزی
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لجــــــن کش و گــــــــل کش 

موتورها و پمپ های کف کش

پمــپ شــناور يــك يــا چنــد طبقــه، تــك مكشــه، محفظــه بــا بــرش شــعاعي، مخصــوص نصــب عمــودي. در مــواردي بســته بــه تعــداد 

طبقــات و انــدازه موتــور ميتوانــد بــه صــورت افقــي يــا مايــل نيــز نصــب شــود.

پروانــه هــا بصــورت جريــان شــعاعي يــا مختلــط بــوده و قابــل تــراش مــي باشــند.محفظه طبقــات پمپهــاي جريــان شــعاعي توســط 

بســت طبقــات و محفظــه طبقــات پمپهــاي جريــان مختلــط توســط پيچهــاي دوســر بــه همديگــر متصــل ميشــوند. محفظــه مكــش 

بيــن موتــور و پمــپ توســط صافــي مكــش، پمــپ را در مقابــل ذرات درون آب محافظــت مــي كنــد.

پمپها معموالً داراي سوپاپ يك طرفه مي باشد.   

پمــپ گريــز از مركــز افقــي ، بــا محفظــه حلزونــي ، يــك طبقــه ، پروانــه يــك ســر آويــز ، موتــور جــدا ، تــك مكشــه مركــزي و از نظــر 

ابعــاد و عملكــرد مطابــق EN 733 مــي باشــد . پروانــه پمــپ باالنــس ديناميكــي گرديــده و محــور بــه وســيله آب بنــد مكانيكــي 

و يــا نــوار گرافيتــي آب بنــدي مــي شــود. محــور پمــپ توســط بــوش فــوالد كــروم نيــكل قابــل تعويــض ، محافظــت مــي گــردد. 

نيروهــاي شــعاعي و محــوري وارد بــر محــور پمــپ توســط دو عــدد بلبرينــگ گريــس كاري شــده كــه در يــك طــرف پروانــه واقــع 

شــده انــد تحمــل مــي شــود. در صــورت در خواســت مشــتري روانــكاري بــا روغــن هــم امــكان پذيــر مــي باشــد . ايــن پمــپ هــا 

طــوري طراحــي شــده انــد كــه روتــور و پايــه ياتاقــان آن بــه راحتــي از طــرف الكتروموتــور بــدون جــدا كــردن محفظــه از سيســتم 

لولــه كشــي قابــل بــاز شــدن مــي باشــد. 

ــا محفظــه هــاي شــعاعي  ــه هــاي بيــن ياتاقانــي، موتــور جــدا، چنــد طبقــه ب ــا پروان پمــپ افقــي گريــز از مركــز فشــارقوي ب

)بــرش قائــم( مــي باشــد. هــر طبقــه توســط اورينــگ يــا واشــر كاغــذي آب بنــدي مــي شــود.

ــا  ــه صــورت يكپارچــه ب ــده پمــپ ب ــه هــاي نگهدارن ــه همديگــر بســته ميشــوند. پاي طبقــات بوســيله پيــچ بســت طبقــات ب

محفظــه مكــش و رانــش ريختــه گــري شــده انــد. نيروهــاي شــعاعي و محــوري وارد بــر محــور پمــپ توســط دو عــدد بلبرينــگ 

گريــس كاري شــده كــه در دو طــرف پروانــه هــا واقــع شــده انــد، تحمــل مــي شــود. 

ظرفیت آبدهی از 5 تا 650 مترمکعب بر ساعت        ارتفاع تا 300 متر       قطر نامی سوپاپ از 1.5 تا 8 اینچ        از توان 1.5 تا 350 کیلووات

قطر خروجی از 32 تا 300 میلیمتر       ظرفیت آبدهی از 5 تا 1650 مترمکعب بر ساعت      ارتفاع 5 تا 95 متر

قطر خروجی از 32 تا 200 میلیمتر        ظرفیت آبدهی از 2 تا 950 مترمکعب بر ساعت       ارتفاع  تا 310  متر 

پمپهای گریز از مرکز

پمپهای شناور

پمپهای فشار قوی 
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کنترل برداشت آب توسط مرکز جمع آوری و مدیریت چاه های منطقه 
ثبت قرائت اطاعات و رخدادهای روزانه کنتور

کنترل برداشت از چاه

دارای پورت نوری )Optic( جهت شارژ و تخلیه اطاعات
دارای کارت شارژ مصرف آب

امکان مشاهده کلیه اطاعات چاه ها از طریق اینترنت

کاربردها و مزایا:

MagAb 3000

IMC 750

IMC 2020

OCF 5.0

Inser Mag

AVFM 5.1

MagAb 3000  

 Stingray

سی
فلومترهای الکترومغناطی

فلومترهای اولتراسونیک داپلر
فلومترهای اولتراسونیک زمان گذر

شارسنج
ف

فلومترهای اولتراسونیک کانال های باز

AVFM 5.0DFM 5.1

U3000/U4000IMC 2500 

PDFM 5.0



دارای پورت نوری )Optic( جهت شارژ و تخلیه اطاعات
دارای کارت شارژ مصرف آب

امکان مشاهده کلیه اطاعات چاه ها از طریق اینترنت
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اتصال قابل پیاده کردن
گ

فلنج آداپتور و کوپلین

تبدیــل هــای هــم مرکــز 
و خــارج ازســه راه، چهــار 

راه، تبدیــل مرکــز

انو
ز

چی
 پی

لن
اتی

ی 
 پل

الت
صا

ات

ST37-2 :جنس فلنج سوکت و فلنج اسپیگات

or Ductile iron 2-ST37 :وسط رینگ جنس

NBR or EPDM :الستیک آب بندی

PN 10, 16, 25

ST37-2 :جنس فلنج سوکت و فلنج اسپیگات

or Ductile iron 2-ST37 :وسط رینگ جنس

NBR or EPDM :الستیک آب بندی

PN 10, 16, 25

ST37-2 :جنس فلنج سوکت و فلنج اسپیگات

or Ductile iron 2-ST37 :وسط رینگ جنس

NBR or EPDM :الستیک آب بندی

PN 10, 16

F1 تیپ F2 تیپ F3 تیپ 

2-ST37 : جنس فلنج ساکت
ST37-2 or Ductile iron : رینگ جنس

NBR or EPDM :الستیک آب بندی
PN 10, 16

زانو فابریک در زوایای مختلف
DN: 50-3000 mm

 PN: 6-63 bar

فلنج اسپیگات
DN 50, 3000

PN 10-25

زانو فابریکیتد بلند در
زوایای مختلف

DN: 50-3000 mm
PN: 6-63 bar

سه راه فلنج دار
DN: 50-3000 mm

 PN: 6-63 bar

سه راه دوسر ساکت ناف فلنج
DN: 50-3000 mm
 PN: 10-25 bar

اتصاالت پیچی، از سایز 1/2 اینچ (12 میلیمتر) تا سایز 5 اینچ (215 میلیمتر) و باالتر با قابلیت تحمل فشار کاری 
22 بار قابل ارائه هستند

تصاالت جوشی، مطابق با استاندارد DIN 16963 و در فشارهای تا PN16 تولید می شوند.

تبدیل هم مرکز مخروطی
DN: 50-3000 mm

 PN: 6-63 bar

کوپلینگ مستقیم
DN: 50-3000 mm
 PN: 10-25 bar

کوپلینگ انشعاب دار
DN: 50-3000 mm

PN: 10-25 bar

زانو دو سر ساکت
DN: 50-3000 mm

PN: 10-25 bar

کوپلینگ پله دار
DN: 50-3000 mm

PN: 10-25 bar

زانو یک سر ساکت یک سراسپیگات
DN: 50-3000 mm

PN: 10-25 bar
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انواع لوله های فوالدی و پلیمری:

لوله های فوالدی: 

لولــه هــای فــوالدی بــه دو نــوع کلــی درز دار و بــدون درز تقســیم مــی شــوند کــه ایــن شــرکت در تأمیــن هــر دو نــوع ایــن 

لولــه هــا فعــال می باشــد.

لولــه هــای درز دار شــامل انــواع لولــه هــای درز مســتقیم و اســپیرال بــوده و از ســایز نیــم اینــچ تــا ســایز 96 اینــچ با تســت 

هــای آب و گاز قابــل ارائــه می باشــد.

لولــه هــای بــدون درز کــه اصطاحــا مانیســمان نیــز نامیــده مــی شــوند از ســایز نیــم اینــچ تــا ســایز 48 اینــچ از تولیــدات 

داخلــی و خارجــی و از وندورهــای مــورد تأییــد آب، نفــت، گاز و همچنیــن بصــورت دنــده دار )دنــده درشــت( بــا بوشــن و 

فلنجــدار جهــت لولــه هــای آبکشــی قابــل ارائــه مــی باشــد. 

لوله های پلیمری:

انــواع لولــه هــای پلــی اتیلــن آبرســانی و همچنیــن انــواع لولــه هــای پــی وی ســی مخصــوص جــدار چــاه و آبکشــی چاه 

قابــل ارائــه بــه مشــتریان عزیــز می باشــد.




