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جناب آقای مهندس درویشی
موضوع :معرفی شرکت و محصوالت تولیدی شرکت پدیده انرژی پارسیان (پِپکو)

باسالم
احتراماً به استحضار می رساند؛ شرکت پدیده انرژی پارسیان با نام اختصاری پِپکو و شناسه ملی  ،10380627354عضو وندور لیست
فهرست بلند سازندگان داخلی وزارت نفت دارای  6سال سابقه تجربه در مجموعه پارک علم و فناوری خراسان رضوی ،واحدی فناور و
دانش بنیان است که به عنوان شرکتی پیشرو در این مجموعه با در اختیار داشتن نیروهای متخصص موفق به ساخت دستگاه های
مشروحه را شده است و سابقه کار با تمام مناطق انتقال گاز و فعال در زمینه های ذیل می باشد:
فعالیت تخصصی :طراحی ،تولید ،خدمات تعمیر و نگهداری تمامی اکچویترهای  Gas Over Oilبا انواع سیستم های
کنترل ( )ESD- ON/OFF- ELECTRIC FAIL SAFE - LBو لوازم یدکی مربوط به آنها
فعالیت عمومی :طراحی،مهندسی معکوس و مجدد ،تدوین دانش فنی ،تولید ،خدمات تعمیر و نگهداری تمامی تجهیزات ابزار دقیق
نیوماتیک ،هیدرولیک و الکترونیک در حوزه نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیروگاهی
اکچویترهای  GOVبا انواع سیستم های کنترل

))ESD-LBV-ON/OFF
انواع فیلترهای خاص شیرهای الین بریک سیستم پاور و پایلوت شیرهای
الین

بریک و  GOVاکچویترهای روتورک –بی فی –شاک –

بورسیک 0واستاش – -DVGلدین ایتالیا –لدین آمریکا – پی سی اینتر

GAS Over Oil Actuator
)( ON/OFF & LVB& ESD

1

High Pressure Gas Dehydrating
Condensate Separator Cartridge For
Line Break

2

تکنیک و...
انواع رگالتورهای فشار قوی
دستگاه تست عملکرد سیستم  ESD& GOV& LBVخطوط لوله
گاز برای اولین بار در ایران

High Pressure Regulator

3

)Line Break Simulation(LBV Tester

4

Pig Crossing Detector

5

Data Logger

6

RTU

7

دستگاه الکترونیکی تشخیص گرفتگی لوله های گاز برای اولین بار در
ایران
ثبت کننده داده (دیتاالگر) پارامترهای الکتریکی برای اکچویترهای
ESD&GOV& LBV
طراحی و تولید پنل های  RTUبرای خطوط انتقال گاز

- 8م شاوره و مهندسی در زمینه ساخت ابزار دقیق الکترونیک و مکانیک در حوزه نفت و گاز
-9مهندسی معکوس و مهندسی مجدد و تهیه دانش فنی تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی ابزار دقیق خاص حوزه نفت و گاز

الف)گواهینامه ها و مجوزهای شرکت پدیده انرژی پارسیان
ردیف

مرجع صادر کننده

مجوزها و گواهینامه ها و افتخارات پپکو

1

عضو وندور لیست سازندگان داخلی وزارت نفت

وزارت نفت

2

گواهینامه دانش بنیان در  4محصول

معاونت فناوری و ریاست جمهوری

3

گواهینامه مجوز شرکت فناور

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

4

گواهینامه تایید صالحیت و رتبه بندی شرکت های فنی مهندسی و خدماتی

اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی

در7رشته
5

پروانه تحقیق و توسعه

وزارت صنعت،معدن و تجارت

6

پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته جهت دو محصول هایتک

وزارت صنعت،معدن و تجارت

7

پروانه بهره برداری جهت تولید  7محصول

وزارت صنعت،معدن و تجارت

8

تایید صالحیت ایمنی شرکت های فنی مهندسی و خدماتی

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

9

پروانه فنی مهندسی

وزارت صنعت،معدن و تجارت

10

گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری در رشته تجهیزات نفت و گاز

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

11

عضو وندور لیست وزارت دفاع و دارای پروانه سمتا

مرکزراهبری سامانه مدیریت تامین کنندگان

12

دارای کارت بازرگانی

اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی

ب) عضویت در تشکل ها
عنوان

ردیف
1

گواهی عضویت در انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان و عضو هیئت مدیره آن

2

 -گواهی و کارت عضویت در خانه صنعت و معدن

3

پروانه عضویت در کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی ،پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور

4

گواهی عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)

5

کارت عضویت در انجمن مدیران صنایع خراسان

6

گواهینامه عضویت در انجمن خدمات فنی مهندسی خراسان رضوی

7

گواهینامه عضویت در کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی

8

گواهینامه عضویت در کنسرسیوم نفت و انرژی شرق

9

گواهی عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی

ج) استاندارهای بین المللی پپکو :
ردبف

در ارتباط با

عنوان

1

گواهینامه CE

استاندارد انطباق محصول با استانداردهای تعریف شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا

2

گواهینامه EFQM

استاندارد مدل تعالی سازمانی

3

گواهینامه EX-Certificate

استاندارد تولید محصوالت ضد انفجار

4

گواهینامه GCERTI-HSE-MS

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست

5

گواهینامه ISO.TS 29001:2010

استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

6

گواهینامه ISO 9001.2008

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

7

گواهینامه ISO 10004.2012

استاندارد سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان

د) لیست تاییدیه های رضایتمندی مشتریان:
ردیف

شرح کاال

صادرکننده

شخص امضا کننده

1

Line Break Control System

ستاد

آقای نادر حکیمی

2

فیلترهای شیرهای خودکار شرکت VASTAS

منطقه دو

آقای محمد علی حیدریان

3

فیلترهای شیرهای خودکار شرکت SCHUCK

منطقه دو

آقای محمد علی حیدریان

4

Biffi Line Break Panel

منطقه چهار

آقای محمدرضا محمدخواه

5

تاییدیه محصوالت الین بریک و فیلتر و قطعات یدکی

جهاد نصر کرمان

آقای محمد عسگرپور

6

مشابه سازی دستگاه UPS DC RTU

منطقه چهار

آقای ناصر علوی شهری

7

دستگاه شبیه سازی سیستم الین بریک

منطقه چهار

آقای رسول داوودی نژاد

8

کارتریج فیلترهای اکچویترهای شاک -بورسیگ -روتورک

منطقه پنج

آقای امین عبادی

9

المنت فیلترهای فشار قوی سیستم های الین بریک و رگالتور سیستم کنترل

منطقه شش

آقای خلیل شاهسونی

10

نوسازی فیلترهای اکچویترهای روتورک

منطقه هشت

آقای حسن ذبیحی

11

Line Break Control System

منطقه چهار

آقای علوی شهری

12

عملکرد پالگ لدین

منطقه هشت

آقای حسن ذبیحی

13

line Break Filter

منطقه چهار

آقای محمدرضا محمدخواه

14

سیستم الین بریک خودکفایی شده

منطقه چهار

آقای ناصر علوی شهری

15
16

Regulator
قطعه ساخته شده کنترل عملگرهای LEDEEN

منطقه دو

آقای بهروز رضا کرمی

ستاد

نادر حکیمی

17

کپ سلونوئید لدین ایتالیا

منطقه هشت

حسن ذبیحی

ردیف

شرح کاال

صادرکننده

شخص امضا کننده

18

کارتریج فیلتر اکچویتر بورسیج

منطقه هشت

حسن ذبیحی

19

پوینت کش گیج

منطقه چهار

علی ذهبی

20

شیر سوزنی تخلیه مخازن فوالدی مربوط به کپسول پاور گس شیرهای GOV

منطقه چهار

علی ذهبی

21

سیستم کنترل الین بریک

منطقه ده

آقای مسعود فریدونی

22

شارژر )RTU)UPS DC

منطقه چهار

آقای ناصر علوی شهری

23

شارژر )RTU)UPS DC

اطلس افروز شرق

آقای امیر مرصعی

24

ساخت و نصب پنل کنترل الین بریک

منطقه شش

آقای خلیل شاهسونی

25

Line Break Control System

منطقه شش

آقای خلیل شاهسونی

26

GAS SHUTTLE VALVE/ PILOT NEUMATIC VALVE
سیستم مانیتورینگ آالرم

منطقه هشت

آقای علی محمدی

منطقه چهار

آقای محمدرضا محمدخواه

منطقه دو

آقای بهروز رضا کرمی
آقای احمد داوری

27
28

Special High Pressure Regulator
نصب و راه اندازی اکچویتر  30اینچ واستاش

منطقه چهار

30

نصب و راه اندازی اکچویتر  20اینچ بی فی

منطقه چهار

آقای احمد داوری

31

فیلتر پاور اکچویتر لدین آمریکا (اورحال بدنه و ساخت کارتریج)

منطقه چهار

آقای احمد داوری

32

فیلتر کارتریج جایگزین پاور پی سی اینتر تکنیک

منطقه چهار

آقای احمد داوری

33

شیر تخلیه زیر فیلتر اکچویترهای DVG

منطقه چهار

آقای احمد داوری

34

ساخت و نوسازی چهارراهی روغن اکچویترهای لدین آمریکا

منطقه چهار

آقای احمد داوری

35

فیلتر کامل بی فی و متعلقات

منطقه چهار

آقای احمد داوری

36

پالگ  DPاکچویترهای بی فی

منطقه چهار

آقای احمد داوری

37

ساخت فیلتر عمل کننده biffi

منطقه پنج

آقای ابوالفضل ظهیری

38

ساخت کارتریج فیلتر شیرهای شاک

منطقه پنج

آقای ابوالفضل ظهیری

39

تعویض پکینگ عمل کننده های خط لوله دوم  56اینچ سراسری گاز

منطقه پنج

آقای ابوالفضل ظهیری

40

سیستم الین بریک  16اینچ

منطقه چهار

آقای محمدرضا محمدخواه

41

پنل الین بریک بی فی

منطقه چهار

آقای محمدرضا محمدخواه

42

شیر پایلوت فشار قوی

منطقه ده

آقای مرتضی مظفری

43

تعمیر پنل کنترل الین بریک بی فی

منطقه چهار

آقای محمدعلی مقدس

44

تعمیر بلوکه اصلی پنل لدین و بی فی

منطقه چهار

آقای علی کاظمی

45

سیستم مانیتورینگ داخلی

منطقه چهار

آقای ناصر علوی شهری

46

پالگ بلوکه اصلی پنل های لدین ایتالیا

منطقه هشت

حسن ذبیحی

47

پولکی فیلتر عمل کننده های شوک و فیلتر ورودی گاز مدار فرمان عمل کننده واستاش

منطقه سه

سیامک رودگر

48

قطعات آب بندی کپسول 2CO

منطقه چهار

هادی هاشمیان

49

تهیه و ساخت و نصب پنل شیر خودکار جهت استفاده روی یک شیر گیت" 16لدین ایتالیا

منطقه یک

حمیدرضا مدحتی

50

VALVE

منطقه هشت

بهروز بخت اور

51

ساخت پوسته و کاتریج

منطقه شش

خلیل شاهسونی

52

ساخت پوسته و کاتریج

منطقه شش

خلیل شاهسونی

29

ه) لیست صورتجلسات رضایتمندی بازدید مشتریان از پروژه ها:
شرح کاال

ردیف
1

بازدید از روش تست و کالیبراسیون سیموالتور

2

تست عملکرد سیموالتور

3

صورتجلسه پایان پروژه سیموالتور

4

صورتجلسه تغییرات سیموالتور

5

صورتجلسه تعیین نوع قطعات

6

بازرسی و تست عملکرد ،نشتی و استحکام بدنه Line Break Control System

7

بازرسی و تست عملکرد ،نشتی و استحکام بدنه Line Break Control System

8

تست استحکام بدنه Line Break Control System

9

صورتجلسه تحویلLine Break Control System

10

بازرسی و تست عملکرد ،نشتی و استحکام بدنه Pressure High Flow Regulator High

11

تست استحکام بدنه High Pressure High Flow Regulator

12

مصوبه ورود به دوره رشد

13

مصوبه ورود به دوره رشد مقدماتی

14

صورتجلسه نصب و راه اندازی جلسه اکچویتر  20اینچ بی فی

15

صورت جلسه راه اندازی اکچویتر 30اینچ واستاش

16

عودت اجناس کنترل شیر Ledeen

17

صورتجلسه تحویل شارژر (UPS DC)RTU

18

بازرسی عملکرد و تست نشتی Line Break Control Panel

19

نصب و راه اندازی سیستم کنترل الین بریک گل گوهر

20

نصب و راه اندازی سیستم کنترل الین بریک زرند

21

Line Break Control System Panel
تحویل یک دستگاه عملگر  12اینچ ()Actuator BIFFI

23

)Actuator LBV for ball Valve 4 CLASS 600/Shut Off System(betis

24

)Actuator LBV for ball Valve 4 CLASS 600/ GOV System(schuck
طراحی ،ساخت و نصب پنل کنترل شیرهای خودکار(سه عدد صورت جلسه)

26

تبدیل عملگر

27

ساخت و نصب پنل کنترل با سیستم قطع خودکار (دو عدد صورتجلسه)

28

PIG CROSSING DETECTOR BOX & CASTING EX ZONE 1
تبدیل عملگر 56اینچ از حالت  on/ofبه حالتEsd

30

بازرسی قرارداد شماره  96079خرید دستگاه تست سیستم  line breakشیر توپی

22

25

29

 که در صورت نیاز و دستور حضرتعالی شرح کامل اسناد و مستندات به صورتفیزیکی ،تلگرام نیز ارسال می گردد.

