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 شرکت مهندسی تهویه مطبوع نوین

 درباره ما 

این شرکت مفتخر است با فعالیت مستمر در زمینه مشاوره، طرح ، نظارت ، اجراء ، تعمیر و نگهداار    

و راهبر  تاسیسات و تجهیزات ساختمان و اتاق تمیز و نیز معتبرساز  سیستم ها  مذکور بعدندوان   

منا  از دانش روز دنیا و توجه به ، ضمن بکارگیر  پرسنلی مجرب با بهره HVACمجر  پروژه ها  

نیرو  انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان، همچنین بهبود عملیات بهره ور  و لزوم توجه به 

موضوعات زیست محیطی برا  تحقق توسعه پایاار، توانسته است گامها  استوار  را در جدهدت       

 ارتقا  کمی و کیفی این مهم و سربلنا  میهن بردارد.
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 شرکت مهندسی تهویه مطبوع نوین
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PASS BOX 

PARTICLE SIZE 
DIAGRAM 

   مشاوره و طراحی سیستم هاHVAC   اتاق تمیدز

  GMPمطابق استانااردها  

     محاسبه بار حرارتی و برودتی کلیه فضاها تدوسد

 HAPنرم افزار 

  طراحی لوپ ، محاسبه و سایز زنی شبکه لوله کشی

 تهیه آب خالص

   بر طبق استانااردها  بین المللی 

    طراحی پالن لوله کشی هر واحا و رایزر دیداگدرام

 مربوطه توس  نرم افزار 

   محاسبه و انتخاب کلیه تجهیزاتHVAC 

  طراحی و ترسیم سیستم کانال هوا  تازه و برگشت

 و محاسبات مربوط

   به اختالف فشار وAir Change 

  مستنااتGMP   فنی مهناسی دارویی مربوط بده

  HVACسیستم ها  

   و سیستم ها  آبساز(IQ-OQ-PQ-DQ and…) 

     مشاوره سیستم ها  تهویه مطبوع و تاسدیدسدات

 مکانیکی

     مشاوره طراحی و نظارت بر تاسیسات مکاندیدکدی

 بیمارستان ها و درمانگاه ها

  و ساختمان ها  مسکونی و برج ها 

 طراحی و نظارت سیستم ها  اعالم و اطفاء حریق 

  طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکدی   -مشاوره

 ورزشگاه، بانک، آمفی تئاتر،

            سینما، هتل، ساختمانها  ادرا  خدامداتدی و

 فرهنگسرا

  طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکدی   -مشاوره

 پارک ها و فضا  سبز.

  طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکدی   -مشاوره

 استخرها.

  طراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکدی   -مشاوره

 محوطه ها )آبرسانی و اطفاء حریق(

   طراحی ، محاسبه و سایز زنی شبکه لوله کشی فدن

 کوئل و رادیاتور

   محاسبه و انتخاب کلیه تجهیزات موتورخانه شامدل

 چیلر جذبی و تراکمی

 طراحی و اجرا  سیستم کانال هوا  تازه و برگشت 

 شرکت مهندسی تهویه مطبوع نوین
 اهم زمینه فعالیت ما مطابق موضوع شرکت به شرح زیر می باشا:
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 شرکت مهندسی تهویه مطبوع نوین
 برخی از پروژه ها  انجام شاه توس  ما به شرح ذیل می باشا:

 :کارها  طراحی و مشاوره 

 مشاور فنی شرکت داروساز  کیش مایفارم 

  طراحی و نقشه بردار  پروژهHVAC        ساختمان شماره دو مرکز بهدااشدت اراک در

 مترمربع 0888حاود 

  طراحی موتورخانه و برآورد تجهیزاتHVAC پروژه مرکز بهااشت اراک 

      طراحی کلیه تاسیسات مکانیکی انبار مواد اولیه و ساختمان ادار  آموزشی شدرکدت

تاسیسات هوا  فشرده و سدیدسدتدم          -دفع فاضالب -داروساز  شهردارو شامل    ) تاسیسات آبرسانی سرد و گرم 

 سرمایش و گرمایش(

  طراحیHVAC   اتاق توزین و اتاق سرد شرکت داروساز  شهردارو مطابق استاناارد هاGMP .و وزارت بهااشت 

 شرکت شهردارو -طراحی لوپ سیرکوالسیون آب خالص دارویی مطابق استانااردها  جی ام پی 

  طراحی و اصالح اتاق تمیز و سیستمHVAC  شرکت داروساز  شهردارو )در دست طراحی( 1سالن جاماات 

 :کارها  نظارت 

 نظارت بر اجرا  تاسیسات مکانیکی پروژه هتل الدن اراک 

            نظارت بر اجرا  تاسیسات مکانیکی برج آسمان و طراحی بخدشدی از سدیدسدتدم

 هواسازها  این پروژه )واقع در شهر اراک(

          نظارت پروژه ساخت اتاق تمیز تولیا پلت در داروساز  شهر دارو )واقدع در شدهدر

 شهریار(

 :کارها  اجرایی 

 اجرا  تاسیسات مکانیکی مجتمع مسکونی فرهنگیان اراک 

  تعمیر و نگهاار  تاسیسات مکانیکی وHVAC شرکت داروساز  آوه سینا واقع در شهر ساوه 

 )تعمیر و نگهاار  تاسیسات و ماشین آالت شرکت شهردارو )شهر شهریار 

  معتبرساز  و:DACUMENTATION 

   تهیه دستورالعمل ها  اجرایی استاناارد سیستم هاHVAC ساوه -شرکت داروساز  آوه سینا 

   تهیه مستناات فنی مطابق استانااردهاGMP ساوه -شرکت داروساز  آوه سینا 

  تهیه نقشه و مستناات فنی مطابق استانااردهاGMP  شهریار -شرکت داروساز  شهردارو 
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 شرکت مهندسی تهویه مطبوع نوین
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 شرکت مهندسی تهویه مطبوع نوین

 راکتور

 بلنار قطعات یاکی

 سورتر
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 انتقال مواد

 شرکت مهندسی تهویه مطبوع نوین

 داست کالکتور و د  داستر آسیاب

 فیار
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