موضوع  :معـرفی شـركت
با سالم،

احـتراماً ،باستحضار میرساند شـركت فنی و مهندسی آتبين ايستا با عالمت اختصاري  A.I.T. Co.در سال
 1386توسط جمعی از فارغ التحصـيالن دانـشكده نفت آبـادان ( )A.I.T.تأسيـس و در زمينه ساخت انواع
گسكت مورد نياز صنايع نفت ،گاز ،پتروشيمی و نيروگاهی كشور شروع به فعاليت نمود.
شـركت فنی و مهندسی آتبين ايستا در حال حاضر با حدود  75نفر پرسنل و مجموعاً حدود  8000متر مربع فضاي
توليدي /اداري در تمامی AVLهاي مربوط به شركت هاي زير مجموعه وزارت نفت ثبت گرديده و در فهرست بلند
منابع وزارت نفت ( )MOPنيز قابل رديابی می باشد.
شايان ذكر است اين شركت با اتكا به توان داخلی ،مهندسان جوان و بهره گيري از آخرين دانش روز جهانی همواره
تالش خود را جهت توليد كاالي با كيفيت و مطابق نياز كارفرمايان به كار بسته و با افتخار اعالم میدارد در كنار
ساخت

انواع

گسكت

هاي

WOUND

،SPIRAL

،FLAT

DOUBLE

،RTJ

 ، KAMMPROFILE،METALسازنده انواع كيت هاي عايقی ()INSULATION GASKET KIT
مطابق استاندارد  ASME B16.21بدون محدوديت سايز و متريال بوده و جزء معدود شركت هاي ثبت شده در
ليست  MOPجهت ساخت مشخصاً كيت هاي عايقی به شرح ذيل می باشد.
)TYPE: E (NEOPRENE FACED PHENOLIC/G10/G11, L-SEAL, O-SEAL, T-SEAL
)TYPE: F (NEOPRENE FACED PHENOLIC/G10/G11, L-SEAL, O-SEAL, T-SEAL
)TYPE: D (NEOPRENE FACED PHENOLIC/G10/G11
TYPE: PTFE SPRING-ENERGIZED FACE SEAL
TYPE: VCFS “VERY CRITICAL FIRE SAFE” & FKFS “KAMMPROFILE FIRE
”SAFE

•
•
•
•
•

از كيـت هـاي عـايقی جهـت ايزولـه نمودن الكتريكی محـل اتصــال لولـه هـاي زير زمينی (تحـت حفـا ـت كـاتـدي)بـه رو
زمينی و همچنين ممانعت از ورود جريان هاي سـرگردان الكترو اسـتاتي( (عامل جرقه) اسـتفاده میشـود .در اين
خصوص بخشی از سوابق توليد كيت هاي عايقی اين شركت پيوست نامه حاضر می باشد.
الزم به ذكر اسـت ،شـركت فنی و مهندسـی آتبين ايسـتا ،قادر به تامين سـاير ادوات حفا ت كاتودي( از جمله
اينسوليتيگ جوينت ،كابل ،آندهاي فدا شونده ،ك( ،الكترود رفرنس (هافسل) و  ...می باشد.

