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 شرکت معرفی 1

 تاریخچه شرکت 1-1

توسط گروهی از مهندسین عمران و مکانیک با هدف  به شکل غیر رسمی هفتاد شمسیگروه مهندسین تتا در اواسط دهه 

تحت نام  1382، در سال حضور در بازار ساخت و ساز و تاسیسات مکانیکی شکل گرفت و پس از چندین سال فعالیت

هم  کی شروع نمود.به ثبت رسید و فعالیت رسمی خود را در زمینه تاسیسات مکانیکی و الکتری آکام سازان آیینشرکت 

همکاری با کارفرماها و شرکت های پیمانکاری مختلف، در زمینه تامین اقالم تاسیسات اکنون و با دارا بودن حدود دو دهه 

مکانیکی و الکتریکی، طراحی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، اجرا و نظارت بر انجام پروژه های تاسیساتی واحدهای 

شرکت ، شرکت آکام سازان آیین با نام و در راستای گسترش فعالیت های بین المللیشی مسکونی، صنعتی، درمانی، ورز

 و با تغییر ساختار و سازمان دهی مجدد پا به عرصه فعالیت گذاشته اشت. تتا(گروه مهندسین تهویه الکترونیک )تامین 

 اهداف شرکت 1-2

ی و استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری در این و صنایع برودتی و گرمایش مکانیکی و برقیفعالیت در صنعت تاسیسات 

 صنعت

 داخل ایران و گسترش بازار در کشورهای منطقه به ویژه عراق حضور پایدار در بازار

 ایجاد و گسترش ارتباط با شرکتهای مطرح دنیا، اخذ نمایندگی و ارائه خدمات و محصوالت با کیفیت و استاندارد روز دنیا

 طریق ارائه خدمات مطلوب، حسن عمل به تعهدات تامین رضایت مشتریان از

 چشم انداز شرکتاستراتژی و  1-3

 .توسعه بازار و توسعه خدمات  تعیین شده عبارت است از برای دستیابی به اهداف استراتژی شرکت 

برای توسعه بازار دو محور مهم مدنظر می باشد که عبارت است از توسعه تجارت الکترونیک و همچنین توسعه بازار سنتی 

 موجود. 
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ایجاد سایت اینترنتی فروش کاال و ارائه خدمات و ترویج و گسترش فرهنگ استفاده از سایت مذکور به همراه تبلیغات 

مله راهکارهای تثبیت شرکت در بازار کاالهای تاسیسات برق و مکانیک می مناسب برای افزایش دامنه نفوذ آن از ج

 باشد.

بازار خدمات و محصوالت این شرکت در استانهای کشور از طریق فعال کردن نمایندگی محلی افزایش خواهد یافت و 
خش مهندسس همچنین حضور این شرکت در جنوب عراق با توسعه بخش مهندسی و طراحی و همچنین افزایش توان ب

 فروش بیشتر خواهد شد.
گسترش سبد محصوالت و افزایش گستره انتخاب در راستای توسعه خدمات قابل ارائه به مشتریان، رویکرد این شرکت 

شرکت تتا با تقویت روابط موجود با مشتریان چه از لحاظ هزینه و قیمت و چه از دیدگاه کیفیت می باشد. در این راستا 

 ارتباط های جدیدی نیز در جهت ارائه محصوالت جدید برقرار نموده است.شرکت های خارجی، 

 بخش های مختلف شرکت 2

 طراحی و مهندسی 2-1

این مجموعه با داشتن مهندسین مجرب و کارآمد امکان طراحی کلیه سیستم های تهویه مطبوع مانند چیلر , موتورخانه 

لزوم اجرای یک  را دارا می باشد. pipingسیستم های  مرکزی , استخر, تصفیه خانه جکوزی و سونا و همچنین  کلیه

از نرم افزارهای بروز و منطبق بر استانداردهای  طراحی بهینه از دیدگاه انرژی و هزینه باعث می شود که مهندسین تتا از

بین المللی  استفاده نمایند و همزمان ملزم به رعایت استانداردهای ملی باشند. شناسایی نیاز مشتری و ارائه یک طرح 

 بهینه از ویژگی های گروه طراحی و مهندسی شرکت تتا می باشد.

  نصب، اجرا و نظارت 2-2

، تمام فعالیت های اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و نصب و EPCبه پروژه های  مهندسین این شرکت برای ورود

راه اندازی  تجهیزات را به واسطه دارا بودن یک گروه مجرب و آزموده از مهندسین و تکنیسین ها بر عهده می گیرد. 

 ا می توان به شرح زیر تقسیم نمود:خدمات ارائه شده ر

 چیلر، فن کویل، داکت اسپلیت، موتورخانه مرکزی, استخر و تصفیه خانهنصب و راه اندازی انواع  -

 ساختمان ها شامل: فاضالب، لوله های سرد و گرم،  Pipingاجرای کلیه عملیات  -
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 اجرای سیستم های گرمایش از کف با ارائه نقشه های اجرایی -

اجرا نیز از دیگر فعالیت های شرکت می همچنین در خدمات نظارت بر حسن انجام پروژه های تاسیساتی و بازرسی حین 

 باشد که منطبق بر آیین نامه ها و استانداردهای ملی صورت می گیرد.

 مهندسی فروش و بازاریابی 2-3

مهندسی فروش شرکت در واقع رابط بخش طراحی و مهندسی با مشتری بوده و ضمن ارزیابی و شناخت نیازمندی های 

نیاز همراه و در کنار مشتری است. این بخش در پنج قسمت مجزا فعالیت می مشتری ، در انتخاب بهینه اقالم مورد 

 نماید:

: شامل فروش انواع لوله های آبرسانی و فاضالبی ، اتصاالت ، انواع عایق و شیرآالت  pipingبخش فروش  -

 د .می باش بهداشتی و تاسیساتی

بخش فروش سیستم های تهویه مطبوع : انواع چیلرهای تراکمی آب خنک و هوا خنک , چیلرهای جذبی ,   -

 مینی چیلر , انواع فن کویل , داکت اسپلیت , کولرهای گازی 

 بخش فروش اقالم موتورخانه : دیگ , مشعل , پمپ , بوستر پمپ , لوازم کنترلی و ..  -

نظیر انواع درل ها، موتور های الکتریکی و از در صنتعت تاسیسات ابزارآالت و تجهیزات صنعتی مورد نی  -

 .ژنراتور

فروش خدمات فنی مهندسی و مشاور مهندسی که در واقع پل ارتباطی بخش طراحی با مشتری بوده و   -

فعالیت های نظیر طراحی سیستمهای تاسیساتی و انتخاب اقالم و تجهیزات مورد نیاز برای پروژه را با بخش 

 ماهنگ نموده و به مشتری ارائه می نماید.فنی ه

 پشتیبانی و خدمات پس از فروش 2-4

در راستای جلب رضایت مشتری، خدمات این شرکت پس از اتمام پروژه ها نیز ادامه دارد با حضور تیم فنی مهندسی 

 ود.کارامد و آشنا به دانش روز، برنامه های مختلف تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیساتی اجرا می ش



 

6 

 

ارائه قطعات و لوازم یدکی تجهیزات، تعمیرات اساسی و دوره ای و ارائه برنامه نگهداری پیش گیرانه از جمله خدماتی 

 است که این شرکت ارائه می نماید.

 بازرگانی 2-5

ی این شرکت نمایندگی برخی از شرکتهای خارجی را به شرح زیر دارا می باشد. همچنین مذاکره با سایر شرکتها نیز برا

 افزایش محصوالت قابل ارائه به مشتری ادامه دارد.

  نماینده برندYORK  زیرمجموعه شرکت  2005آمریکا تولید کننده سیستمهای تهویه مطبوع که از سالJohnson 

controls .آمریکا شده است 

  نماینده شرکتJohnson controls آمریکا در زمینه سیستمهای کنترلی و ابزاردقیق و حسگرها 

  نماینده چیلرهای شرکتHitachi ژاپن 

  نماینده شرکتCHIGO چین 

  شرکتنماینده TICA چین 

  نماینده شرکتMIDEA چین 

  تولید داخلی با برندRoyalCool 

یلرهای همچنین این شرکت با توجه به روابط تجاری با شرکت های چینی، کلیه محصوالت تهویه مطبوع شامل چ

 عرضه می نماید. رویال کولساخت چین را با برند  فن کوئلو اسپلیت،  VRFتراکمی هواخنک، 

 محصوالت و خدمات 6-2

 خدمات فنی مهندسی 1-6-2

همانگونه که اشاره گردید، بخش فنی مهندسی این شرکت توانایی اجرای پروژه های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 

 مختلف از ابتدا تا انتهای را دارا می باشد. 
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 و پشتیبانی فنی خدمات نصب، راه اندازی، اجرا 2-6-2

این شرکت نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی را عهده دار شده و خدمات فنی و خدمات 

 پس از فروش سیستمهای تهویه مطبوع را ارائه می نماید.

 خدمات تامین تجهیزات 3-6-2

 دارا می باشد:این شرکت توانایی تامین وپشتیبانی و خدمات رسانی به تجهیزات زیر را 

  سیستم های مدیریت ساختمان، ابزاردقیق و تجهیزات آتش نشانی با برند تایکو از  زیر مجموعه های شرکت

 جانسون کنترل

 )چیلرها و تجهیزات سرمایش با برند یورک آمریکا ) از زیرمجموعه های شرکت جانسون کنترل 

 چیلرهای برند هیتاچی ژاپن 

 زات تهویه مطبوع، چیلرهای هوا خنک سیستم های سرمایش اسپلیت و یتجهVRF  و فن کویل ها و هواسازها

با برند تتا. الزم به ذکر است که این شرکت با دارا بودن یک واحد تولیدی و کارگاه تولید تجهیزات تهویه 

تجهیزات ایرانی با برند تتا اشند هیزات ساخت داخل داشته بمطبوع، برای پروژه هایی که تمایل به استفاده از تج

 نماید. می را ارائه

 آموزشهای تخصصی 7-2

دپارتمان آموزش این شرکت در ابتدا با هدف برنامه ریزی و اموزش تخصصی و انتقال تجربیات به نیروهای جوان و فارغ 

ست آمده تصمیم بر آن شد التحصیالن تازه کار شرکت تشکیل و شروع به کار نمود و در ادامه با استفاده از تجربیات بد

دیریت، دپارتمان آموزش این شرکت وظیفه م که خدمات آموزشی برای متخصصین صنعت نیز ارائه گردد. هم اکنون

و تخصصی مرتبط با صنعت تاسیسات را  های آزاد برنامه ریزی و برگزاری دوره ها ، سمینارها و کارگاه های آموزش

 د این اموزش ها را به صنعت ساختمان و صنایع نفت و گاز نیز تسری بخشد.برعهده دارد و در ادامه در نظر دار
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 گواهینامه ها 3

 نمونه هایی از گواهینامه های اخذ شده توسط شرکت در ادامه نشان داده شده است
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 پروژه های اجرا شدهاز  قسمتی 4

 تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکیوژه های اجرا شده این شرکت در زمینه طراحی، تامین و اجرای لیست برخی از پر

 یران به شرح زیر می باشد.ادر  و همچنین 

 ایران 4-1

 دستگاه یونیت خارجی( 160دستگاه یونیت داخلی و  950) VRFپروژه مسکن ملی کیش،تامین و اجرای  .1

 اجرای زیرساخت – Clivetگاه داکت اسپلیت دست 5پروژه عالالدین )کوشک(،تامین  .2

 اجرای زیرساخت –تن  400دستگاه چیلر  1پروژه عالالدین )شهریار(،تامین  .3

 دستگاه یونیت خارجی( 6دستگاه یونیت داخلی و  67) VRFو اجرای  پروژه عالالدین )دفتر مرکزی(،تامین .4

 دستگاه یونیت خارجی( 22یونیت داخلی و دستگاه  562) VRFو اجرای  پروژه عالالدین )کمپانی(،تامین .5

 دستگاه یونیت خارجی( 20دستگاه یونیت داخلی و  177) VRFو اجرای  ،تامین3پروژه عالالدین .6

 اجرای زیرساخت – Clivetدستگاه داکت اسپلیت  137پروژه برج دوقلو روشا مشهد،تامین  .7

 رساختاجرای زی - YORKدستگاه داکت اسپلیت  6پروژه محیا دارو،تامین  .8

 All in Oneی روفتاپ پکیج و محیا دارو ، ساخت و تولید ونصب و اجراپروژه  .9

 ساختمان مرکزی VRFو اجرای تامین محیا دارو ، پروژه  .10

دستگاه یونیت  8دستگاه یونیت داخلی و  VRF (56دستگاه روفتاپ پکیج و تامین  3پروژه برج طاووس،تامین  .11

 خارجی(

 پروژه بستاب بنا،تامین و اجرای هواساز .12

 Royal Coolدستگاه کولرگازی ایستاده  2پروژه شهرداری محمدیه قزوین،تامین  .13

  General Goldتگاه کولرگازی دیواریدس 1پروژه اداره کل امور عشایر جنوب،تامین  .14

 YORKدستگاه داکت اسپلیت  5پروژه شرکت گهردانه شرق،تامین  .15

 Royal Coolدستگاه داکت اسپلیت  4پروژه شرکت گهر پروتئین،تامین  .16

 General Goldدستگاه کولرگازی دیواری 2پروژه شرکت نفت ایالم،تامین  .17



 

11 

 

 General Goldکولرگازی دیواریدستگاه  1پروژه شرکت پارس بوتیل،تامین  .18

 تامین و اجرای پایپینگ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برق ،پروژه مجتمع مسکونی شرکت مولدینگ .19

 تامین و اجرای پایپینگ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برق پروژه ارم سازان عرش، .20

 پروژه برج میالد، تامین لوازم و اجرای پایپینگ بخش کالهک برج .21

 شگاه شهید کاظمی، تامین تجهیزات و اجرای تاسیسات مکانیکی، پایپینگ و کانال کشیپروژه ورز .22

تامین، اجرا و نصب و راه اندازی، تعمیر و  ،21پروژه برج تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پروش منطقه  .23

 نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی و سیستم داکت اسپلیت

 پارسیان، تامین، نصب و راه اندازی و اجرای پایپینگ سیستمهای اسپلیتپروژه شعب بانکهای پاسارگاد و  .24

پروژه مجتمع تعاونی مسکن پزشکان قشم، تامین، نصب و اجرا و راه اندازی سیستم تهویه مطبوع اسپلیت و  .25

 تاسیسات مکانیکی و برقی مجموعه مسکونی

اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان  تامین اقالم و تجهیزات مکانیکی و دانشکده صنایع غذایی،ساختمان  .26

 دانشکده و آزمایشگاه های مربوطه

برقی، موتورخانه و سیستم  سات مکانیکی،یب و اجرا و راه اندازی تاسوش، نصمجتمع مسکونی دربند، فر .27

 داکت اسپلیت سرمایش

موتورخانه و واحد البرز، فروش، نصب و اجرای تاسیسات مکانیکی و سیستم گرمایش  48مجموعه مسکونی  .28

 سیستم سرمایش چیلر

 MIDEAشرکت  VRFساختمان اداری تجاری فرشتگان، فروش، نصب و اجرا و راه اندازی سیستم  .29

سیستم های موتورخانه، اقالم پایپینگ، تجهیزات مکانیکی نظیر فن کوئل، اقالم دانشگاه شمسی پور، تامین  .30

 MIDEAسرمایش چیلر و فن کویل  نصب و اجرا و راه اندازی پایپینگ، مووتورخانه، سیستم

  CHIGOتامین، راه اندازی و نگهداری چیلر هواخنک تراکمی  مجتمع مسکونی باباییان، .31

 تامین، نصب و اجرا تاسیسات مکانیکی

 ، تاسیسات مکانیکی و برقیDAIKINمجتمع مسکونی داریوش، تامین، نصب و راه اندازی داکت اسپلیت  .32
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( VRFاسپلیت مرکزی )تامین، نصب راه اندازی و اجرای سیستم سرمایش  مجتمع اداری و تجاری رستمیان، .33

Chigoتاسیسات مکانیکی ، 

، تاسیسات VRF Chigoساختمان پزشکان میرعماد، تامین، نصب راه اندازی و اجرای سیستم سرمایش  .34

 مکانیکی

واحد از  500ی نصب، اجرا و تامین تجهیزات مکانیکی و برق پروژه مسکن مهر دو هزار واحدی صفادشت، .35

 واحدهای پروژه

 نصب، اجرا و تامین کلیه تجهیزات مکانیکی و برقی پلی کلینیک بهار پروژه پلی کلینیک بهار، .36

 VRFپروژه اداری تجاری سپهر، تامین، نصب و اجرای سیستم های تهویه مطبوع  .37

 کویل ساخت یک دستگاه هواساز و تامین  پنجاه و پنج دستگاه فن ابزار، طیوران کارخانه .38

 ولنجک، ساخت یک دستگاه هواساز و یک  دستگاه اگزوست فن کابینی ساختمانی پروژه .39

 کویل فن دستگاه( 90) نود و چیلر مینی دستگاه( 12) تامین دوازده پاسداران، ساختمانی پروژه .40

 ( دستگاه اگزوست فن کابینی کم صدا33کرج، ساخت بیست و سه ) کمالی بیمارستان .41

 ( دستگاه فن کویل کاستی24( دستگاه چیلر و بیست و چهار )1محمودیه، تامین یک ) -طوطیا ساختمانی پروژه .42

 ( دستگاه اگزوست فن کابینی11( دستگاه هواساز و یازده )1یک )ساخت  فردوس، باغ ساختمانی پروژه .43

 ( دستگاه فیلتر باکس و مکنده آشپزخانه1اصفهان، ساخت یک ) پرستیژلند شرکت .44

 ( دستگاه اگزوست فن کابینی کم صدا10ده )ساخت  تان،ارمنس Noval  هتل .45
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( دستگاه 4( دستگاه چیلر ، چهار )1( دستگاه هواساز، یک )1، ساخت و تامین یک )A.S.P ورزشی مجموعه .47
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 اگزوست فن یوتیلیتی( دستگاه 13سیزده )ساخت  پرند، صنعت پارس صنعتی کارخانه .48

 ( دستگاه هواساز3سه )ساخت  پارس، داروپالستیک صنعتی کارخانه .49

 CHIGOدستگاه داکت اسپیلت  3پروژه مسکونی،امین  .50

 اجرای زیرساخت – FUJIدستگاه داکت اسپیلت  24پروژه مسکونی،امین  .51
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 سایر پروژه های مهم سالهای قبل 2-4

 خودرو سازی و صنایع وابسته : 4-1-1

 کاشان سایپا ایرواشرهای جهت آلومینیومی دمپر عدد 108 ساخت ، محرکه نیرو سازی ماشین شرکت 4-1-1-1

 کاشان سایپا جهت ایرواشر گیر قطره مربع متر 300 ساخت ، محرکه نیرو سازی ماشین شرکت  4-1-1-2

 تکمیل سالن جهت دقیقه در مکعب فوت 100,000 ایرواشر دستگاه 4 ساخت ،  سازه خودرو ایران شرکت 4-1-1-3
 خودرو  ایران

 وانت آستر رنگ سالن جهت مختلف ظرفیتهای به ایرواشر دستگاه 5 ،ساخت خودرو ایران شرکت  4-1-1-4

 رنگ خط جهت دقیقه در مکعب فوت 30000 ایرواشر دستگاه 3 ،ساخت محرکه نیرو سازی ماشین شرکت  4-1-1-5
 خودرو ایران

 ساعت بر مترمکعب 250,000 ظرفیت به هواساز دستگاه دو ساخت سایپا، شرکت-6 4-1-1-6

 جهت دقیقه در مکعب فوت 40000  و 30000 ایرواشر دستگاه 4 ساخت ، محرکه نیرو سازی ماشین شرکت 4-1-1-7
  خودرو ایران رنگ خط

 مختلف سالنهای جهت گرم هوای کوره دستگاه 130 از بیش ،ساخت خودرو ایران شرکت 4-1-1-8

 خودرو ایران کاری تکمیل سالن جهت  هیتر یونیت دستگاه 73،ساخت سازه خودرو ایران شرکت  4-1-1-9

 خودرو ایران کاری تکمیل سالن جهت گرم هوای کوره دستگاه 13 ساخت ، اتاپ شرکت  4-1-1-10

                                 خودرو ایران جهت هیتر یونیت دستگاه 38 ساخت ،  برنز شرکت  4-1-1-11

 هیتر یونیت دستگاه 45 ساخت ، افشان عقاب شرکت  4-1-1-12

 سایپا جهت فن اگزوست دستگاه 5 ساخت ،  محرکه نیرو سازی ماشین شرکت  4-1-1-13

 خودرو ایران جهت صنعتی گرم هوای پرده دستگاه 6 ساخت ،  سازه خودرو ایران شرکت  4-1-1-14

 سایپا جهت کننده خنک برج  ساخت ، محرکه نیرو سازی ماشین شرکت  4-1-1-15

 هیتر یونیت دستگاه 52 ساخت ، آب بخار شرکت  4-1-1-16

 هیتر یونیت دستگاه 15 ساخت ،  خودرو آذین شرکت  4-1-1-17

 پراید قالپاق رنگ خط جهت ایرواشر دستگاه 1 ساخت ،  پیشرو صنعت بهریزان شرکت  4-1-1-18
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 صنعتی فن اگزوست دستگاه 12 ساخت ، افشان عقاب شرکت  4-1-1-19

 کننده خنک برج  ساخت ، برنز شرکت  4-1-1-20

 سمند سپر رنگ خط جهت ایرواشر دستگاه 2 ساخت  ، پارس کام مهر شرکت  4-1-1-21

 خودرو ایران رنگ اتاق جهت گرم هوای کوره ساخت ، مهر مجری تهویه شرکت  4-1-1-22

   فن اگزوست دستگاه 2 ساخت ، خودرو ایران ریلی صنایع شرکت  23-1-1-4

 هواساز دستگاه 3 ساخت ،  ایرانیان کانسای رنگ شرکت  4-1-1-24

 هیتر یونیت دستگاه 14 ساخت ، برنز شرکت 4-1-1-25

 هیتر یونیت دستگاه 18 ساخت ، افشان عقاب شرکت 4-1-1-26

  آموزشی و دانشگاهی 4-1-2

  کاشان دانشگاه پروژه جهت تاماس شرکت هواساز دستگاه 4 و چیلر دستگاه 3 ساخت 4-1-2-1

 کاشان دانشگاه پروژه جهت تاماس شرکت کننده خنک برج دستگاه 3 ساخت 4-1-2-2

 بم ارگ مدره جهت فجر شرکت برودتی تن 40 یکپارچه تبریدی پکیج دستگاه 5 ساخت 4-1-2-3

 بم مدارس جهت فجر شرکت زنت دستگاه 40 ساخت 4-1-2-4

 یاسوج دانشگاه جهت سپیتمان شرکت فن اگزوست دستگاه 34 ساخت 4-1-2-5

 اصفهان مدارس نوسازی جهت زنت دستگاه 12 ساخت 4-1-2-6

 کاشان دانشگاه پروژه جهت  ساخت پیمان شرکت فن اگزوست دستگاه 18 ساخت 4-1-2-7

 آباد نجف آزاد دانشگاه فن اگزوست دستگاه 9 ساخت 4-1-2-8

 غرب شهرک تطبیقی مدارس جهت هواساز دستگاه 3 ساخت  4-1-2-9

  سپیتمان شرکت فن اگزوست دستگاه 11 ساخت  4-1-2-10

  تهران مدارس نوسازی جهت کننده خنک برج دستگاه 3 ساخت  4-1-2-11

 کرد شهر دانشگاه پروژه جهت کردستان ژاالن شرکت فن اگزوست دستگاه 14 ساخت  4-1-2-12

 االستیک تهران شرکت فن اگزوست دستگاه 15 ساخت  4-1-2-13

 شیراز   ازاد دانشگاه جهت خمش فوالد شرکت فن اگزوست دستگاه 10 ساخت 4-1-2-14
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 کرد شهر دانشگاه جهت پاذیر شرکت زنت دستگاه 8 ساخت  4-1-2-15

 بیمارستانی 4-1-3

 فارابی بیمارستان هایژینک هواساز دستگاه 3 ساخت 4-1-3-1

  گاندی بیمارستان  جراحی اتاق جهت هایژنیک هواساز دستگاه 12 ساخت 4-1-3-2

 پزشکی نظام سازمان فن اگزوست دستگاه 50 ساخت 4-1-3-3

  زنجان عصر ولی بیمارستان فن اگزوست دستگاه 30 ساخت 4-1-3-4

 آپادانا بیمارستان جهت هواساز دستگاه 2 ساخت 4-1-3-5

 کلینیک تهران بیمارستان جهت کننده خنک برج دستگاه 1و هواساز دستگاه 2ساخت 4-1-3-6

 تهران قلب بیمارستان جهت فن اگزوست 10 ساخت  4-1-3-7

 صنعتی: 4-1-4

  فضا هوا صنایع سازمان کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت 4-1-4-1

  آبسال شرکت کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت  4-1-4-2

 کرد چینی شرکت گرم هوای کوره دستگاه 10 ساخت 4-1-4-3

 فضا و هوا صنایع سازمان صنعتی کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت 4-1-4-4

 طب رنگین شرکت زنت دستگاه 2 ساخت 4-1-4-5

 کرد کارخانجات گروه شرکت گرم هوای کوره دستگاه 6 ساخت 4-1-4-6

  آبسال شرکت کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت  4-1-4-7

  ایران فروسیلیس شرکت هواساز دستگاه 6 ساخت 4-1-4-8

 بهشهر صنعتی شرکت فن اگزوست دستگاه 6 ساخت 9-4-1-4

  سیلوها توسعه شرکت فن اگزوست دستگاه 2 ساخت 4-1-4-10

 اهواز سازی لوله شرکت فن اگزوست دستگاه 2 ساخت 4-1-4-11

 فضا و هوا صنایع سازمان صنعتی کننده خنک برج دستگاه 2 ساخت 4-1-4-12

  ماهان شرکت فن اگزوست دستگاه 5 ساخت 4-1-4-13
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  کاشان دانشگاه فن اگزوست دستگاه 4 ساخت 4-1-4-14

  آویشن شرکت فن اگزوست دستگاه 4 ساخت 4-1-4-15

 پرند شرکت کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت 4-1-4-16

 پالستیک کمرد شرکت کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت 4-1-4-17

 کرد چینی شرکت صنعتی گرم هوای کوره دستگاه 4 ساخت 4-1-4-18

 البرز شرکت کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت 4-1-4-19

  سرام زمرد شرکت Kcal/hr 700000 ظرفیت به گرم هوای کوره دستگاه 4 ساخت 4-1-4-20

 شیراز ارژن شرکت cfm35000 هواساز دستگاه 2 ساخت 4-1-4-21

  اسفنج نیکو شرکت کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت 4-1-4-22

  پالستیک آسیا شرکت کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت 4-1-4-23

  فضا  و هوا صنایع سازمان صنعتی کننده خنک برج دستگاه 3 ساخت 4-1-4-24

 پالست شینکو شرکت کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت 4-1-4-25

 مهرپورساز شرکت فن اگزوست دستگاه 68 ساخت 4-1-4-26

 کرد چینی شرکت گرم هوای کوره دستگاه 1 ساخت 4-1-4-27

 کار لقمان شرکت فن اگزوست دستگاه 19 ساخت 4-1-4-28

 متفرقه: 4-1-5

  تهران فردوسی هتل فن اگزوست دستگاه 5 ساخت 1-5-1-4

  سازه ایران شرکت فن اگزوست دستگاه 5 ساخت 2-5-1-4

 آماد تجهیز و طرح شرکت نفت شرکت پروژه جهت فن اگزوست دستگاه 93 ساخت 3-5-1-4

  سازه ایران شرکت مشهد مسکونی پروژه جهت فن اگزوست دستگاه 133 ساخت 4-5-1-4

  سازه ایران شرکت فن اگزوست دستگاه 40 ساخت 5-5-1-4

 دوست شرکت بندرعباس پروژه جهت هواساز دستگاه 3 ساخت 6-5-1-4

 دوست شرکت فن اگزوست دستگاه 33 ساخت 7-5-1-4
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  زمینی نیروی تجاری مرکز هواساز دستگاه 2 ساخت 8-5-1-4

 پویا غرب شرکت زنت دستگاه 6 ساخت 9-5-1-4

 آوند درنا شرکت فن اگزوست دستگاه 5 ساخت 10-5-1-4

  فارابی بیمارستان ژینک های هواساز دستگاه 3 ساخت 11-5-1-4

 آماد تجهیز و طرح شرکت هواساز دستگاه 2 ساخت 12-5-1-4

  اجتماعی تامین گذاری سرمایه جهت فن اگزوست دستگاه 5 ساخت 13-5-1-4

  ایران ساز خانه شرکت فن اگزوست دستگاه 5 ساخت 14-5-1-4

  سپیتمان شرکت چابهار پروژه جهت سردخانه پکیج دستگاه 3 ساخت 15-5-1-4

  االستیک تهران شرکت فن اگزوست دستگاه 9 ساخت 16-5-1-4

  گاندی بیمارستان حساس اتاقهای هواساز دستگاه 12 ساخت 17-5-1-4

  تهران شهرداری فن اگزوست دستگاه 18 ساخت 18-5-1-4

 تبریز گلی ایل هتل کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت 19-5-1-4

  تهران استان مخابرات کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت 20-5-1-4

 مشهد پارس هتل فن اگزوست دستگاه 5 ساخت 21-5-1-4

  پزشکی نظام سازمان فن اگزوست دستگاه 50 ساخت 22-5-1-4

 نوید تاالر فن اگزوست دستگاه 5 ساخت 23-5-1-4

 گستر نو شرکت فن اگزوست دستگاه 4 ساخت 24-5-1-4

 پالستیک بارز شرکت کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت 25-5-1-4

 نوگستر شرکت فن اگزوست دستگاه 5 ساخت 26-5-1-4

 کارگشا ساختمانی شرکت فن اگزوست دستگاه 12 ساخت 27-5-1-4

  فام تهران شرکت کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت 28-5-1-4

 پالستیک شرق شرکت کننده خنک برج دستگاه 1 ساخت 29-5-1-4

 ساز فالت شرکت فن اگزوست دستگاه 17 ساخت 30-5-1-4
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  زنجان عصر ولی بیمارستان فن اگزوست دستگاه 30 ساخت 31-5-1-4

  زنجان عصر ولی بیمارستان فن اگزوست دستگاه 30 ساخت 32-5-1-4

  مازندران پگاه شرکت فن اگزوست دستگاه 4 ساخت 33-5-1-4

  دامغان بتن شرکت فن اگزوست دستگاه 22 ساخت 34-5-1-4

 آرمیتاژ شرکت گرم هوای کوره دستگاه 1 ساخت 35-5-1-4

 دامغان بتن شرکت فن اگزوست دستگاه 20 ساخت 36-5-1-4

 آوند درنا شرکت صنعتی زنت عدد 16 ساخت 37-5-1-4

 کار کاوش شرکت هیتر یونیت دستگاه 39 ساخت 38-5-1-4

 عراق 4-2

1-2-4 Al Mansour Melia hotel  تن 650، تامین، نصب و راه اندازی چیلر 

4-2-2 Surgical hospital  ، تن 250تامین دو دستگاه چیلر 

 تعمیر و نگهداری:

سانتریفوژ مارک  - سازی چیلرهای  سی و باز سا ساخت آمریکا  "کریر"و  "یورک"تعمیرات ا

 –به  همراه با ساخت یاطاقانها ، سیل رینگ ها ، پمپ ها و سایر قطعات مورد نیاز ، متعلق

 تاکنون. 1374فاز یک شهرک اکباتان از سال  A-1بلوک های  -

 تاکنون. 1374فاز یک شهرک اکباتان از سال  A-2بلوک های  -

 تاکنون. 1374فاز یک شهرک اکباتان از سال  A-3بلوک های  -

 تاکنون. 1374فاز یک شهرک اکباتان از سال  A-4بلوک های  -

 تاکنون. 1374فاز یک شهرک اکباتان از سال  A-5بلوک های  -

 تاکنون. 1374فاز یک شهرک اکباتان از سال  B-1بلوک های  -

 تاکنون. 1374فاز یک شهرک اکباتان از سال  B-2بلوک های  -

 تاکنون. 1374فاز یک شهرک اکباتان از سال  B-3بلوک های  -
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 تاکنون. 1374فاز یک شهرک اکباتان از سال  B-4بلوک های  -

 فاز دو شهرک اکباتان  - 18و  10و  8ک های بلو -

 فاز سه شهرک اکباتان - D-1بلوک های  -

 فاز سه شهرک اکباتان - E-1بلوک های  -

 فاز سه شهرک اکباتان - E-2بلوک های  -

ساسی و بازسازی و ساخت قطعات یاطاقان ها و سیل رینگ ها جهت یکدستگاه  - تعمیرات ا

سانتریفوژ مارک  شرکت  1300ساخت آمریکا به ظرفیت  McQuayچیلر  تن تبرید جهت 

 1389سال  -پتروشیمی تندگویان در بندر ماهشهر ، منطقه آزاد پتروشیمی 

 400تعمیرات اساسی و بازسازی یکدستگاه چیلر سانتریفوژ مارک یورک آمریکا به ظرفیت  -

ت ساااختمان تن تبرید همراه با ساااخت یاطاقانها ، ساایل رینگ ها و قطعات مورد نیاز جه

 شرکت مخابرات ایران واقع در سید خندان 2شماره 

تن تبرید همراه با ساخت یاطاقان  400تعمیرات اساسی یک دستگاه چیلر سانتریفوژ کریر  -

طبقه مجتمع مسکونی ستارخان  20ها ، سیل رینگ ها و سایر قطعات مورد نیاز برج های 

 واقع در خیابان ستارخان روبروی خیابان شادمان

تن تبرید جهت شرکت  1500عمیرات اساسی یکدستگاه چیلر سانتریفوژ کریر به ظرفیت ت -

 فوالد خوزستان واقع در اهواز

ستم و افزایش کارایی چیلرهای  - سی صالح  فاز یک و چیلرهای  1تنی یورک بلوک بی  750ا

 شهرک اکباتان 3فاز  1تنی کریر بلوک دی  750و  500

 تنی کارخانه ارج  500یر بازسازی اساسی چیلر ابزوربشن کر -

سکرو  - ستگاه چیلر ا صب و راه اندازی یکد شهر  300ن صفر کارخانه پارس واقع در  تنی زیر 

 صنعتی جنت آباد گرمسار

نصاااب ، راه اندازی و تعمیرات چیلرهای مختلر در مجتمع های مساااکونی و کارخانجات  -

 مختلر

بصورت رله ای جهت یکدستگاه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی یکدستگاه تابلو کنترل  -

سانتریفوژ کریر به ظرفیت  ستگاه  2فاز  8تن تبرید بلوک  500چیلر  شهرک اکباتان و دو د
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تابلو کنترل بصورت رله ای جهت دو دستگاه چیلر سانتریفوژ سولزر سوئیس به ظرفیت هر 

 تن تبرید جهت برج های دو قلوی الهیه 400کدام 

 فاز یک شهرک اکباتان A-2گ بلوک های نگهداری و راهبری تاسیسات بزر -

 فاز یک شهرک اکباتان A-3نگهداری و راهبری تاسیسات بزرگ بلوک های  -

 فاز یک شهرک اکباتان  A-5نگهداری و راهبری تاسیسات بزرگ بلوک های  -

 فاز یک شهرک اکباتان  B-3نگهداری و راهبری تاسیسات بزرگ بلوک های  -

 فاز دو شهرک اکباتان 8بلوک  -

 01/06/1389فاز سه شهرک اکباتان و مجتمع مسکونی ستارخان از تاریخ  D-1بلوک  -

بازسازی تاسیسات مکانیکی و برقی بیمارستان شرکت نفت واقع در خیابان حافظ ، خیابان  -

 سرهنگ سخایی

مشاوره و طراحی سیستم های تاسیسات مکانیکی شهرک مسکونی نیروگاه تلمبه ای سیاه  -

 ت مهندسی هدیشبیشه چالوس جهت شرک

 


