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  معرفی شرکت

 و ساخت طراحی سال سابقه درخشان در زمینه 28شرکت صنعتی عمران تهویه با بیش از           

 با موجود محصوالت بیشترکه اغاز نموده است 1371دستگا های تهویه مطبوع فعالیت خود از  سال 

 .شوند می تولید مدرن فناوری تولید از استفاده

آورده  بدستاین صنعت  متخصصان از گروهی توسط متمادی سالهای در که ای تجربه از تهویه  عمران

به  ساخت با مرتبط جوانب تمام با اقتصادی نظر از رقابتی و فنی از نظر  کیفیت بامحصوالتی  توانسته 

 .بازار عرضه نماید

شرکت آماده پاسخگویی و تشكیل جلسات معارفه با هماهنگی قبلی بوده و بدین منظور از کارشناسان  فنی بخش

. همچنین این  می آورد محترم جهت بازدید از خطوط تولید و توانمندیهای  این شرکت دعوت بعمل 

ات محصوالت خود یكسال گارانتی و ده سال خدمشرکت در راستای همكاری با خریداران محترم به 

 . پس از فروش ارائــــه  می نماید

 .د
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 محصوالت تولیدی 

 انواع  برجهای خنك کننده صنعتی  -

 تهویه مطبوع .  یفوژ ، فایبرگالس ، طرح مارلی و... با کاربرانواع  برجهای خنك کننده ، سانتری -

 تهویه مطبوع و صنعتی . یانواع برجهای خنك کننده مداربسته با کاربر -

 انواع چیلرهای آبی و هوایی با کمپرسورهای رفت و برگشتی ، مارپیچ و اسكرال . -

 .انواع پكیج یونیت  -

  Fluid coolerو   Air coolerانواع مبدلهای حرارتی از نوع  -

 انواع کندانسورهای هوایی و آبی . -

 انواع کندانسینگ یونیت . -

بری های بیمارستانی ،اتاق تمیزو...  به همـراه المانهـای داخلـی نظیـر کویلهـا ،      رانواع  هواساز ، ایرواشر ، با کا -

 backwardو   forwardفن های سانتریفوژ  –فیلترهای مخصوص  –رطوبت زنها، مبدلهای بازیافت انرژی 

 با کاربری های گارگاهی ، اداری و صنعتی   Air curtainپرده های هوا انواع  -

 .یونیت هیتر انواع  -

 انواع رطوبت زنها و رطوبت گیرها  -

 انواع فن کویلهای اتاقی و کانالی   -

 اگزوست فن های یوتیلیتی  و پشت بامی  فن و انواع  -

 و صنعتی ( مسكونی ،اداری انواع زنت و کولرهای صنعتی ) با کاربری     -
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عات ثبت اخترا  
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 )ایزو ( ها گواهی نامه*
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 استفاده مورد افزارهای *نرم

 فروش یمهندس 

 حرارتی و برودتی بار محاسبات جهت کریر افزار نرم

 فن انتخاب جهت ترا نیكو افزار نرم

 فن انتخاب جهت افزارکامفری نرم

 بیتزر کمپرسورهای انتخاب جهت Bitzer افزار نرم

 کوپلند کمپرسورهای انتخاب جهت Copeland افزار نرم

 دانفوس کمپرسورهای انتخاب جهت Danfoss افزار نرم

 همبل ایتالیا   کمپرسورهای انتخاب جهت  Hambell افزار نرم

 - - - – آبسرد آبگرم کویلهای اواپراتور کندانسوری کویلهای انتخاب جهت USA coil افزار نرم

 بخار

 اداری امور 

 Word افزار نرم

 Excel افزار نرم

 ریزی برنامه 

 Excel افزار نرم

 Ms Project افزار نرم

 Primavera افزار نرم

 مالی امور و حسابداری 

 سیستم همكاران افزار نرم

 Excel افزار نرم
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 مهندسی  

 اتوکد افزار نرم

    Solid work افزار نرم

  Mechanical افزار نرم

  E-Plan افزار نرم

  PLC SIEMENS افزارنرم 

  PSY CHROMETRIC افزار نرم

  Word-Excel افزار نرم

  Carreir افزار     رمن

 Bitzer    افزار نرم

 Copeland   افزار نرم

      Danfoss      افزار نرم

       Nicotra  افزار نرم

  Comefri     افزار نرم

 USA COIL   افزار نرم

 - - - ... و گرانفوس -ابارا -پمپیران پمپ انتخاب افزار نرم

    Baltimore افزار نرم

    shell & tub مبدل طراحی افزار نرم

 برای مدارات تبرید و سیستم تهویه(  PIPING) جهت طراحی  COOL SELECTنرم افزار 
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شرکت  آالت شین ما برخی از لیست  * 

دستگاهنام  ردیف  تعداد 

32دریل ستونی  1  یك دستگاه  

عدددو  اره فلكه ای  2  

تن 63پرس بادی  3 دستگاه یك   

دستگاه دو صفحه تراش 4  

 سه عدد دریل فرز 5

دستگاه دو دستگاه تراش 6  

دستگاه دو اره لنگ 7  

متری2نورد  8  یك دستگاه 

متری 2گیوتین  9  یك دستگاه 

تن 111ورق  کن  خم –بریك  11  یك دستگاه 

 یك دستگاه دریل رادیال 11

دستگاه دو فین پرس 12  

دستگاهیك  دریل ستونی  13  

دستگاه دو غلطك  14  

ور هوا کمپرس 15 عدد دو   

 یك دستگاه دستگاه گرد بر 16

دستگاه سه  تن  6 پرس ضربه ای 17  

دیده برقی ح 18  یك دستگاه 

 چهار عدد اره لوله بر 19
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 تعداد نام دستگاه  ردیف 

دستگاه چهار  برق دستگاه جوش 21  

دستگاه دو دستگاه قیف زن 21  

تن 21پرس ضربه ای 22  یك دستگاه 

دستگاه دو دستگاه پرچ  23  

 یك دستگاه دستگاه جوش ریكتی فایر 24

دستگاه دو والس 25  

 یك دستگاه لوله صاف کن 26

باد ور کمپرس 27 عدد سه   

 یك دستگاه اره صابونی 28

 یك دستگاه  پرس دستگاه فین  29

تن 6پرس ضربه ای بزرگ  31  یك دستگاه 

عدد پنج اره برش فلز  31  

دستگاه دو  سنگ دیواری 32  

 چهار عدد اره آلومینیوم بر 33

تن ضربه ای6پرس  34  یك دستگاه 

 سه عدد قیچی گوشه زن  35

ی متر2 کن  خم 36  یك دستگاه 
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 رضایت نامه مشتریان 
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 *برخی از روزمه کاری شرکت           
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 رزومه نفتی شرکت 

 نوع تجهیزات نام پروژه سال قرارداد نام خریدار ردیف

 و اگزاست فن  کندانسینگ یونیت و هواساز پاالیشگاه قشم  1931 شرکت بهین پاالیش قشم  1

 و اگزاست فن کندانسینگ یونیت و هواساز پروژه تمبک  1931 شرکت عمران ساحل  2

 اگزاست فن  پاالیشگاه گاز بید بلند 1931 شرکت استیم  9

4 
شرکت توسعه پست های 

 فشار قوی 
 پکیج یونیت و هواساز پروژه المرد 1931

 کندانسینگ یونیت و هواساز فوالد سیرجان  1931 شرکت فالت پارس  5

 1931 شرکت پتروکیش 6
پارس  24-22-19فاز 

 جنوبی
 هواساز -پکیج یونیت 

 پارس جنوبی22-21فاز  OIEC 1936-1932شرکت  6

 115کندانسینگ یونیت و هواساز به تعداد 

دستگاه به همراه تابلوهای قدرت کشویی و 

تابلوهای کنترل و کلیه اقالم کنترلی مورد 

ساختمانهای صنعتی و  HVACنیاز سیستم 

کلیه اقالم دو  –غیر صنعتی و البراتوار 

 –ساالنه پروژه 

ندازی کلیه سیستم مراحل نصب و راه ا

HVAC   ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی

 پارس جنوبی  22-21و البراتوار فاز 

 پارس جنوبی11-11فاز  OIEC 1932-1913شرکت  1
اگزوست فن ضد انفجار و معمولی به تعداد 

 دستگاه 41

 پتروشیمی مرجان 1934-1936 شرکت ناموران 1

پکیج یونیت و کندانسینگ یونیت به تعداد 

بزرگترین پکیج یونیت چهار دستگاه ) 

و  مراحل نصب و  ساخته شده در ایران(

 راه اندازی پروژه و اقالم نصب
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 نوع تجهیزات نام پروژه سال قرارداد نام خریدار ردیف

 پارس جنوبی 12و  3فاز  OIEC 1911شرکت  3
اگزوست فن های ضد انفجار و معمولی به همراه 

  PLCدستگاه پکیج یونیت و تابلو قدرت و کنترل 

 میدان نفتی نفت شهر OEID 1914شرکت  12
هفت دستگاه پکیج یونیت و هواساز به همراه 

 تابلوهای قدرت و کنترل جهت ساختمانهای صنعتی

11 

شرکت مهندسی و 

ساخت تأسیسات 

 دریایی

1934 SERVER 
دستگاه هواساز به همراه کندانسینگ یونیت به 

 همراه تابلو قدرت و کنترل

 چهار دستگاه پکیج یونیت و هواساز به همراه تابلوهای  زدایی گچساران نمک OEID 1914شرکت  12

 پتروشیمی تبریز 19
1919-

1916-1931 
 زیتبر یمیپتروش

یونیت هیتر ضد انفجار و صنعتی ، هواساز ، اگزوست 

 فن ، دستگاه ایرواشر

14 
شرکت پاالیش گاز 

 ایالم
 هواساز مجهز به هیت ریکاوری ، هواساز صنعتی  المیگاز ا شیشرکت پاال 1919

15 
شرکت پاالیش گاز 

 تنگه بیجار
 شرکت پاالیش گاز تنگه بیجار 1914

پکیج یونیت و هواساز و کندانسینگ یونیت به تعداد 

 نه دستگاه

 برج خنک کننده صنعتی و اگزوست فن و هواساز وزارت نفت 1913 شرکت ملی نفت 16

11 
 شرکت پتروشیمی 

 بندر امام 
 بندر امام یمیشرکت پتروش 1911

 5تن به تعداد  1222برج خنک کننده صنعتی 

 دستگاه

11 
شرکت پتروشیمی 

 فارابی
 تن به تعداد سه دستگاه 125دستگاه چیلر صنعتی  یفاراب یمیشرکت پتروش 1919

 یونیت هیتر-فن کویل–هواساز  پژوهشگاه صنعت نفت  شرکت آرمه نو 13

 جنوب سازهشرکت  22
1911-

1916 
 فن کویل کانالی ، کولر صنعتی پژوهشگاه صنعت نفت

21 
شرکت نفت خیز 

 جنوب
 پروژه گچساران شرکت نفت خیز جنوب 1911

 شرکت پتروشیمی جم 1913-1911 شرکت پتروشیمی جم 22

پکیج یونیت و کندانسینگ یونیت به تعداد چهارد 

، دستگاه جهت ساختمان های اداری ، رستوران 

 آشپزخانه و سالن ورزش
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 رزومه صادرات شرکت *               

 کشور وارد کننده  نوع تجهیزات نام پروژه  ردیف 

           

1 

صداوسیمای 

 1عـــــراق

به  OWLC-240-6یك دستگاه چیلر آبی 

 تن اسمی 241ظرفیت
 عراق

2 
صداوسیمای 

 عـــــراق
 عراق یك دستگاه منبع ذخیره با متعلقات مربوطه

 سلیمانیه عراق یك دستگاه برج خنك کننده از نوع سانتریفوژ شرکت مندال پاریز 3

 شرکت مندال پاریز 4
یك دستگاه تابلوی توزیع برق همراه با مدار 

 فرمان
 عراقسلیمانیه 

 شرکت مندال پاریز 5
 HOTیك دستگاه سیستم  گرمایشی 

WATHER 1500000به ظرفیتKcal/h 
 سلیمانیه عراق 

6 
ی انآقای جهانب

 )ترکمنستان(
 ترکمنستان تن 131دو دستگاه برج خنك کننده 

 لبنان یك دستگاه برج فایبر گالس  لبنان 7

8 

آسام اندیش  کارخانه 

تولید خودرو پروژه       

 )سنگال (

 سنگال کندانسینگ یونیت وهواساز 

9 
سرکنسولگری ایران 

 درهرات   )افغانستان(
  20000سه دستگاه پكیج کولر صنعتی  

OECH – IND - 20000 
 افغانستان

11 
 آقای بیدخوری

 پروژه )تاجیكستان(
-OAHیك دستگاه هواساز هیت ریكاوری مدل  

250  
 تاجیكستان

11 
 آقای بیدخوری

 )تاجیكستان(پروژه 
 تاجیكستان  OAH-150یك دستگاه هواساز مدل  
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  رزومه بیمارستانی 

 نام محصول  محل پروژه  نام خریدار  ردیف 

 دستگاه هواساز هایژنیك  بیمارستان قلب شهید رجائی شرکت آبان تبرید 1

 هواساز هایژنیك –فن کویل  بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشكی اهواز 2

3 
 شرکت تسیان

تختخوابی  211بیمارستان 

 پتروشیمی  ماهشهر

 هواساز هایژنیك –چیلر 

4 
 فرآیند امینشرکت شیمی 

شرکت تولیدی دارویی البرز 

 سازه

 دستگاه هواساز

 فن کویل کارخانه دارویی البرز سازه شرکت دارویی البرز ساوه 5

 فن کویل کارخانه دارویی البرز سازه شرکت دارویی البرز سازه 6

 دستگاه هواساز بیمارستان قلب شهید رجایی بیمارستان قلب شهید رجایی 7

 ایرواشر بیمارستان لقمان الدوله لقمان الدولهبیمارستان  8

9 
 شرکت شیمی فرآیند امین

شرکت داروسازی تهران 

 شیمی

 دستگاه هواساز

 ایرواشر بیمارستان شهید محالتی بیمارستان شهید محالتی 11

11 
 اداره کل دامپزشكی مازندران

مرکز بررسی بیماریهای طیور 

 کشور

 دستگاه هواساز

12 
 دامپزشكی مازندراناداره کل 

مرکز بررسی بیماریهای طیور 

 کشور

 هواساز -فن کویل
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 نام محصول  محل پروژه  نام خریدار  ردیف

 فن کویل  -ایرواشر بیمارستان قلب شهید رجایی بیمارستان قلب شهید رجایی 13

 دستگاه هواساز هایژنیك  کلینیك آیت ا... بروجردی بروجردیکلینیك آیت ا...  14

 هواساز هایژنیك –فن کویل  کارخانه داروسازی رها داروسازی رها 15

 هواساز هایژنیك –چیلر  بیمارستان اهواز بیمارستان اهواز 16

 دستگاه هواساز کارخانه داروسازی داروکار شرکت داروکار 17

 فن کویل پزشكی دانشكده دانشگاه زابل 18

 فن کویل داروسازی گل دارو شرکت گل دارو 19

 دستگاه هواساز بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشكی اهواز 21

 ایرواشر بیمارستان ارس پارس آباد شرکت ارس پارس آباد 21

 دستگاه هواساز هایژنیك  بیمارستان مفید تهران بیمارستان مفید تهران 22

 هواساز هایژنیك –فن کویل  بیمارستالن کودکان تبریز بیمارستان کودکان تبریز 23

 بیمارستان امام حسن مجتبی  بنای راستین 24

 )ع(

 هواساز هایژنیك –چیلر 

 دستگاه هواساز بیمارستان قلب شهید رجایی بیمارستان قلب شهید رجایی 25

 فن کویل داروسازی رها داروساری رها 26

 فن کویل شرکت دارویی بابك دارویی غذایی بابكشرکت  27

 دستگاه هواساز بیمارستان ساسان بن دژ کاو 28
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 نام محصول  محل پروژه  نام خریدار  یفردی

 ایرواشر -هواساز شیمی درمانی سبحان شیمی دارویی سبحان 29

 هواساز  –فن کویل  بیمارستان قلب شهید رجایی بیمارستان قلب شهید رجایی 31

 هواساز  –چیلر  کرمان سازمان بهزیستی  استان سازمان بهزیستی  استان کرمان 31

 هواساز هایژنیك –چیلر  دانشگاه علوم پزشكی شیراز صدر تهویه 32

 دستگاه هواساز ساختمان پزشكان صدر تهویه 33

 فن کویل ساختمان پزشكان صدر تهویه 34

 فن کویل مجتمع پزشكى نور مجتمع پزشكى نور 35

 دستگاه هواساز مطهرى 2درمانگاه شماره دانشگاه علوم پزشگى شیراز 36

 ایرواشر بیمارستان زنان وزایمان بیمارستان زینبیه شیراز 37

 دستگاه هواساز هایژنیك  بیمارستان کودکان بیمارستان شهید بهرامى 38

هواساز  –فن کویل  بیمارستان قلب سارى شرکت بتن ساز خطیر 39

 هایژنیك

 ایرواشر 1شمارهدرمانگاه مطهرى  دانشگاه علوم پزشكى شیراز 41

 هواساز مجتمع پزشكى نور مجتمع پزشكى نور 41

 هواساز -چیلر  شیمی درمانی سبحان شیمی دارویی سبحان 42

هواساز  –فن کویل  بیمارستان قلب شهید رجایی بیمارستان قلب شهید رجایی 43

 هایژنیك
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 *پروژه های  اتمی  

 نام محصول  محل پروژه  نام خریدار  ردیف

برج  -ایرواشر -هواساز آب سنگین اراک –شرکت راهكار صنایع نوین  1

 خنك کننده

 هواساز  –فن کویل  پروژه های نطنز شرکت متصا  2

 هواساز  –چیلر  پروژه های نطنز شرکت کاالی الكتریك  3

 پكیج یونیت   سایت طالقان  –سازمان انرژی های نو ایران  4

 برج خنك کننده  سایت امیر آباد –شرکت قدر کار  شرکت قدر کار  5

 پكیج یونیت  سوخت راکتور های هسته  شرکت سوخت راکتور های هسته  6

 پكیج یونیت  سایت امیرآباد شرکت انرژی اتمی ایران  7

شرکت مسنا) مدیریت ساخت  8

 نیروگاههای اتمی ایران 

 پكیج یونیت  پروژه اراک
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صنعتی و اداری  ، پروژه های  ساختمانی  

 نام محصول  محل پروژه  نام خریدار  فردی

 ایرواشر -هواساز سالن ورزشى دانشگاه پیام نور  شرکت راه وپل ایران 1

 هواساز  –فن کویل  هتل آزادى خزر هتل آزادى خزر 2

 هواساز  –چیلر  مجتمع ورزشی باشگاه ورزشی آرش اسماعیلی 3

 هواساز هایژنیك –چیلر  هتل آزادى خزر هتل آزادى خزر 4

 دستگاه هواساز هتل بزرگ ارم هتل بزرگ ارم 5

 فن کویل تاالرپذیرایى کاوه تاالرپذیرایى کاوه 6

 فن کویل استخر باجك شرکت طاق سایه 7

 دستگاه هواساز هتل چمران هتل چمران شیراز 8

 ایرواشر مجتمع تفریحى باغ پردیس شرکت عمران نیرو 9

 دستگاه هواساز هایژنیك  مجتمع ورزشى دکتر شرفه صدر تهویه 11

 هواساز  –فن کویل  تاالرباغ زندگى تاالرباغ زندگى 11

 ایرواشر تاالراکسید شهر قدس شرکت تهران سوپر 12

 هواساز نفرى شیراز 5111استادیوم  توسعه ونگهدارى اماکن ورزشى 13

 هواساز -چیلر  پروژه مهدکودک جوانه ها صدر تهویه 14

 هواساز  –فن کویل  هتل زاگرس خوانسار هتل زاگرس خوانسار 15
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 نام محصول  محل پروژه  نام خریدار  فردی

اگزاست  -چیلر -هواساز طرح توسعه حرم رضوی  آستان قدس رضوی 16

 فن

 دستگاه ایرواشر 35 کارخانجات مدیران خودرو بم  شرکت تكین  17

 فن کوئل  –زنت  –هواساز  مدارس و سالن های ورزشی  نوسازی مدارس کرمانشاه  18

اصفهان نوسازی مدارس  19 فن کوئل  –زنت  –هواساز  مدارس و سالن های ورزشی   

لرستان نوسازی مدارس  21 فن کوئل  –زنت  –هواساز  مدارس و سالن های ورزشی   

قزوین نوسازی مدارس  21 فن کوئل  –زنت  –هواساز  مدارس و سالن های ورزشی   

تهران نوسازی مدارس  22 فن کوئل  –زنت  –هواساز  مدارس و سالن های ورزشی   

چهارمحال بختیارینوسازی مدارس  23 فن کوئل  –زنت  –هواساز  مدارس و سالن های ورزشی   

 برج خنك کننده  بیمارستان مهدیه  دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی  24

برج  خنك کننده  کارخانه اروند چرخ رفسنجان  شرکت اروند چرخ رفسنجان  25

 مداربسته 

 برج خنك کننده مداربسته  کارخانه سیمان  شرکت سیمان  عمران انارک  26

 کولر صنعتی  ساختمان اداری مجتمع آموزشی امام علی )ع (  27

 کولر صنعتی کارخانه  شرکت کفش شیما  28

 کولر صنعتی دانشكده فنی  دانشگاه ولیعصر رفسنجان  29

 ایرواشر  شرکت سام  الكترونیك  31
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 نام محصول  محل پروژه  نام خریدار  فردی 

 زنت  مدرسه شهید حججی  شرکت عمران اندیشه مبارکه  31

 هواساز  کارخانه شرکت سیم و کابل ابهر  32

 برج خنك کننده   شرکت نیلپر  33

 یونیت هیتر ساختمان اداری صنایع کیمیا چوب گلستان 34

 اگزاست فن کارخانه شرکت کشت وصنعت مالرد 35

 زنت  شرکت ابراج گستر مشارا 36

 هواساز ساختمان اداری شهرداری اسالمشهر 37

 هواساز  شرکت گوران بنای سیاوانه 38

 زنت  شرکت سازه گستر هماگران 39

 زنت  مدرسه خیریه عجمی 41

 هواساز هیت ریكاوری  شرکت پایه فراز توسعه 41

 فن کوئل کارخانه سیمان شرکت سیمان شهرکرد 42

 کولر فایبرگالس –فن کوئل   مشهد گروه بازرگانی حسام 43

 چیلر-هواساز  هتل هما هتلهای هماگروه  44

 ایرواشر هتل اقتصادی صنایع و معادن شرکت پاسنگان 45
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 ارتباط با ما: 

  2خ نوآوران ، خ نوآور شهرصنعتی پرند،  کارخانه :

خ –خ شهید عراقی  –خ کشوری  –بوستان دوم  –خ پاسداران  –دفتر فروش : تهران 

4پالک  –بن بست بهار  –خ بهاران  –خ ملکی نسب –کشوری      

221-22924911تلفن :   

221-22924913فکس :   
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