
MARLIA INGENIEROS                        البتروكيماويةلوازم    

الصناعة معدات ال، وأذرع التحميل والصمامات لتزويدتعمل شركتنا •

 .2000منذ عام  ةالبتروكيماوي
داخل المطاعات الصناعية البتروكيماوية والكيماوية  تتواجد منتجاتال•

 .و الغاز والطالات المتجددة الصيدالنيةو
 .منتجاتال المساعدة التمنية من أجل تركيب وفرن•

 

 
 

 البتروكيماوية صناعة 
 محطات تزود بالولود

 كيماويةصناعة 
 صناعة صيدالنية

 صناعات غذائية

 حيويالغاز المحطات معالجة 

 محطات بحرية
 محطات تخزين

 
 

 صناعات ميكانيكية 

 منشآت صناعية

 مسالالطبيعي المحطات غاز 
 الغازب محطات تزود

 توليد الطالة
 محطات طالة شمسية 
 حيويالمحطات ولود ديزل 
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• Company dedicated to technical supplies of valves, loading 
arms and  equipment for the petrochemical industry since 
2000. 

• With a presence in petrochemical, chemical, 
pharmaceutical, gas industries and renewable energies. 

• Technical assistance for installation. 

 

Petrochemical industry 
Petrol loading bays 

Chemical industry 
Pharmaceutical industry 

Food Industry 

Treatment plants 
Biogas 

Marine terminals 
Storage plants 

Power generation 
Thermosolar plants 
Biodiesel plants 

LPG plants 
Gas loading bays 

Mechanical industry 
Industrial plants 

http://www.ezm-industrie.de/index.php?id=32
http://www.ezm-industrie.de/index.php?id=21
http://www.ezm-industrie.de/index.php?id=29
http://www.ezm-industrie.de/index.php?id=409
http://www.ezm-industrie.de/index.php?id=34
http://www.ezm-industrie.de/index.php?id=26
http://www.ezm-industrie.de/index.php?id=15


 مع تواجدنا في محطات تكرير النفط و المصانع الكيماويات والمحطات التخزين البترول و السوائل القابلة لالشتعال الرئيسية  بإسباني
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MARLIA INGENIEROS                        البتروكيماويةلوازم    

With presence in the main refineries, chemical plants and oil parks in Spain 



 تشيلي •

 اإلكوادور •

 بيرو •

 كولومبيا  •
 المغرب •

 الجزائر •

 نيجيريا •

 المملكة العربية السعودية•

 الواليات المتحدة •

 المكسين •

 ألمانيا •

 بلجيكا •

 هولندا •

 فرنسا •

 إيطاليا •

 ةالمتحد المملكة •

 روسيا •

 
 كوبا•

 بناما•

 مع حضور عالمي لمنتجاتنا
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With global presence of our products in the world 

• Germany 
• Belgium 
• Holland 
• France 
• Italy 
• United 
  Kingdom 
• Russia 

• United States 
• Mexico 

• Cuba 
• Panama 

• Chile 
• Ecuador 
• Peru 
• Colombia 

• Morocco 
• Algeria 
• Nigeria 
• Saudi Arabia 
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Equipment for regulation and distribution of gas 

•Direct-acting gas pressure regulators    • Slam shut and relief valve 
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• Filters and stabilizers 
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 معدات لتنظيم وتوزيع الغاز

 َمصاف الغاز• صمامات األمان• منظمات العمل المباشر•
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 صمامات الويفر
Wafer valves 

 صمامات مترابطة
Threaded valves 

Split Body صمامات 
Split Body Valves 

DIN / ANSI 

 صمامات مرتكز الدوران
Trunnion valves 
ANSI 150 - 1500 

3 way valves 
L / T 
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 الطريك3 صمامات 
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 فلتر
Filters 

 Pmax  6 bar 

 

 صمام اإلغاثة
Relief valve 
Pmax 6 bar 

 

 صمامات الملف اللولبي مع إعادة تعيين يدوي
Manual reset solenoid valves  

550 mbar y 6 bar  
12 VCC – 24 VCC – 230 VAC 

 مثبتات الضغط
Pressure Stabilizers  

0,5 – 1 – 5bar 

 بدون فلتر
Without wilter 

 بدون فلتر
With filter 

األمانمع صمام    
With Securities for 

Max. and Min 

التولفصمام   
Slam shut valve 

Pmax 6 bar 

 

 عادة مغلمة
Normally Closed 

 عادة مفتوحة
Normally Open 

 
اللولبيالملف صمامات  اتوماتيكية  

Automatic solenoid valves 
360 mbar et 6 bar  

12VCC – 24 VCC – 230 VAC 
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 أذرع التحميل البحرية  •

 أذرع التحميل  •

 وصالت الطوارئ  •

 سفنالخراطيم شحن   •

 خراطيم للشاحنات   •

 تؤريض  •

 دّوارمفاصل   •

 األنابيب تفريغو  التنظيف  •

 سريعةاإلغالق و   الفتح  •

 مإشرات مرور  •

 معدات شحن و تفريغ السفن و صهاريج والنقل السككي
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Equipment for loading/unloading ships, tankers and rails 

• Pigs for batching, cleaning and 
discharging 
  pipes 
• Quick opening closures (QOC) 
• Pig signallers 

• Marine loading arms 

• Loading arms 

• Emergency couplings  

• Ship loading hoses 

• Hoses for trucks 

• Earthing systems 

• Swivel joints 
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     صمامات  و  الضغط صمامات    •

   الزائدالضغط      

 مانع اللهب    •
         صمامات و  فتحات الدخول     •

 طوارئا     
 التفتيشبوابات      •

 ’بالكينن’صمامات       •
      من اجل الضغطمنظمات      •

 البخار استرداد     

 الموجة الزائدالضغط  صماماتو   الضغط صمامات    •

MARLIA INGENIEROS                        البتروكيماويةلوازم    

• Pilot operated pressure and relief valves 

• Vapor guard tank blanketing valves 
• Pressure regulators for vapor 
_recover 

• Pressure and relief valves  

• Flame arresters 

• Manhole / Emergency valves 

• Gauge hatches for tanks 

   I                                plants storage for equipment staticValves and) (التخزينلمحطات  ومعدات ثابتةصمامات 
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 )السفلي(خزان الصمام •

 
   API 520, 526, 527 صمامات األمان طبما لـ   •

• Tank bottom valves 
• Safety valves according  API 520, 526, 527 
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 Valves and regulators for LNG                                                                          المسالالغاز الطبيعي  معدات لتنظيم صمامات و



 طافيةشفاطة       •

 المدحرجات لخزانات    •
 لألسمف المصارف      •

 عائمة     

 شبكات •
 تصفية  سالل •
 للمفعالتالعناصر الداخلية •
 طافيةأختام لسموف  •

 مستوىمإشرات  • طافية مإشرات مستوى      •

 طافيةمإشرات      •
 التنبيه للمأل     •

   plants storage for equipment staticValves and                                 (II)التخزينلمحطات  ومعدات ثابتةصمامات 
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• Floating suctions 
• Swivels for tanks 
• Drainages for                                                                                                                                                                                                                                                            
_floating roofs 

• Float level indicators 

• Level indicators  
• Buoy levels 
• Alarm switch for overfilling  
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• Screens 

• Filter baskets 
• Reactor internals 
• Seals for floating roofs 



 تؤريض أنظمة•
 

 المابلة للطيالساللم • التحميل أذرع    •
 

 لمأل مإشرات   •  الجافةالخراطيم والوصالت  •
 

 hydrocarbonsof  bays Loading                                                             شحن  الهيدروكربونات
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• Earthing systems • Loading arms • Folding stairs 

• Hoses and dry couplings 
• Overfilling levels 
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• Motor pump groups 

 مضخةمجموعة محرن •



 LPG forEquipment                                                                                   المسالمعدات لغاز البترول 

                                              

 

 ”WECO“رابطات نوع  •

 للخراطيمصمامات  •
 التحميلمحطات    • ضاغط الجافة • وصالت الجافة •

 ‟ريغو„صمامات األمان •
 
 التدفك الزائدصمامات •

 و  ةكرويصمامات  •
 معدل ضغط• و خزاناتمرفمية للشاحنات 
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• Weco Hammer lug unions 
• Valves for hoses 
• Dry couplings • Oil free compressors • Loading stations 

• Rego security valves 
 
• Excess flow valves 

• Pressure regulators 
• Globe and angle valves 
for trucks and tanks 
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Thermoplastic control valves for corrosive and ultrapure environments 

•Pressure relief valves 

•Pressure regulators 

•Isolation valve 

•Vent Valves and Bleeders 

•Check valve 

•3-way valves 

•Level indicators and scope of view 

•Multiport valves 

•Dosing pump 
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 صمامات لدائن حرارية للبيئات أّكالة وعالي النقاء

 
تصريف الضغط صمامات  •  
الضغطمنظمات •   

اإليماف صمامات•   
تصريف الضغط  صمامات• 

 تنظيف   صمامات واو التنفس 
رجوععدم صمامات •   

االتجاهصمامات ثالثية  •  
منظار  و  مإشرات المستوى• 

 المرالبة 
صمامات متعددة المنافذ•    

ة ُمعايَرة •  الجرعةِمضخَّ  



  services cryogenic forEquipment and valves                                معدات وصمامات لخدمات التبريد الفائق

 

  
 وصالت•

 خراطيم المعدنية   •
   الطوارءحالت في  الفصل وصالت   •
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• Couplings 
• Metal hoses 
• Emergency breakaways 
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 الفائكالتبريد لخدمات صمامات   •

 الطبيةللغازات صمامات   •

 صمامات مأل المنينات  •

  منظمات التبريد الفائك •

 و الطبية   

• Valves for cryogenic services 
 and LNG 
• Valves for medical gases 
• Filling Valves for bottles 
• Cryogenic and medical regulators 



 
 CO2إلستخراج الكيميائية الحواجز  • درجة مئوية 400، المرتفعة لدرجات الحرارة مفاصل دّوار •
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• Swivel joints for high temperatures, 400 ºC 
• CO2 absorber vapour lock 
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  plants thermosolar forEquipment                                                    طاقة شمسية معدات لمحطات

  


