
 



) با هدف ارتقای سطح دانش و فنی کشور و اجرای Αιρ ϖεντιλ با نام ايرونتيل (1335شرکت صنعتی تهويه هامون در سال 
پروژه های تاسيساتی و ساختمانی توسط تنی چند از مهندسين دانشکده فنی دانشگاه تهران تاسيس شد و با توليد دمپرهای صنعتی و 

يکی از چهار شرکت نخست توليد کننده دستگاههای تهويه مطبوع مطرح گرديده و با اخذ پروانه کسب و بهره برداری به شماره 
 به 23471 تحت شماره 08/09/1354 رسما به عرصه توليد کنندگان صنايع داخلی پيوست و در تاريخ 15/06/1348 مورخ 36123

 سال تجربه علمی و صنعتی و بهره گيری از کادر متخصص و نيز استفاده از تکنولوژی پيشرفته مطابق با 50ثبت رسيد . اکنون با 
استانداردهای روز دنيا در زمينه توليد انواع سيستمهای حرادتی و برودتی و دستگاههای تهويه مطبوع و بهره گيری از ماشين آالت و 
تجهيزات مدرن با تکيه بر قدرت طراحی ، محاسبه ، ساخت و تجهيز فنی خود توانسته است يکی از موفق ترين توليد کنندگان داخلی 

، در زمينه مديريت کنترل کيفيت از شرکت لويدز 2000 ويرايش سال ΙΣΟ 9001باشد . در حال حاضر اين شرکت دارای گواهينامه 
رجيستر انگلستان بوده و عضو انجمن صنعت تاسيسات می باشد . ضمنا تقدير نامه هايی از برخی ارگانها نظير صنايع نظامی 

پارچين دريافت کرده است مجموعه توليدات تهويه هامون از مرغوبترين نوع مواد و مطابق جديدترين تکنولوژی ساخته می شود و 
همچنين با تجهيز ابزار آالت کاليبرهشده و کانالها و اتاق های مخصوص تست ، کليه مواد فنی نظير ( ميزان هوادهی، فشار استاتيک 

) مطابق Περφορµανχε τεστ و دايناميک ، سرعت ، صدا و آمپر و باالنس ) با دقت تست شده و آزمون های کارايی سيستم (
 به اجرا در آورده می شود . ΑΡΙ,ΑΣΗΡΕΑ,ΒΣ,استانداردهای معتبر نظير 

الزم به ذکر است که اين شرکت تنها توليد کننده هواکشهای صنعتی است که تمامی انواع هواکشهای روز دنيا را تهيه می کند ، و 
تکنولوژی توليد هواکشها کامال مطابق جديدترين استانداردهای جهانی می باشد . از جمله هواکشهای سوپر جت فن فشار قوی با دو 

سری پره ايرفويل و بکوارد مخصوص تهويه و انتقال هوا در مسافتهای طوالنی نظير معادن ، سدها، تونلها، کانالها، متروها و 
) تمام آلومينيومی با پره بکوارد و پولی تسمه دار و کم صدا که دقيقا از روی نمونه Ποωερ Ροοφهمچنين هواکشهای سقفی (

خارجی ساخته می شود و تماما مورد تاييد مشاوران و مهندسان پروژه های مهم و حساس از جمله پروژه های پزشکی و بيمارستانی 
و همچنين سازمانهای شاخص در زمينه تهويه مطبوع نظير وزارت مسکن و شهرسازی و خانه سازی و.... می باشند . 

توليدات شرکت صنعتی تهويه هامون در مراکز پزشکی ، بيمارستانی و دارويی ، مراکز دانشگاهی و آموزشی و فرهنگی ، تحقيقاتی 
و پتروشيمی ، پااليشگاه و نيروگاه ، مجموعه های ورزشی ، صنايع خودروسازی ، هواپيمايی ، فرودگاهها ، صنايع نظامی و 

نيروهای مسلح ،صنايع غذايی و رستورانها ، برجها و مجتمع های مسکونی ، اماکن تفريحی و تجاری و هتل ها ، اماکن دولتی و 
اماکن مذهبی و اماکن بين المللی مورد استفاده قرار گرفته و در حال بهره برداری می باشد . الزم به ذکر است که فعاليتهای اين 

شرکت فقط به بازارهای داخلی محدود نشده و در سالهای اخير نسبت به صادرات توليدات خود به برخی از کشورهای همسايه از 
جمله ارمنستان اقدام به عمل آورده است . همچنين دارای نمايندگی فعال فروش و خدمات پس از فروش در بعضی از استانهای کشور 

از جمله استان خراسان رضوی می باشد . به طوری که در سالهای اخير سهم قابل توجهی از بازار استانهای خراسان و  استانهای 
جنوبی کشور از جمله بوشهر و بندر عسلويه و گروژه های بزرگ خودروسازی نظير ايران خودرو و از همه مهمتر پروژه های 

تصفيه کوچکترين مواد آلوده کننده هوا به  حساس پزشکی و بيمارستانی کشور که در ساخت آنها از پيچيده ترين تکنولوژی روز (
طوری که صدا توليد شده توسط دستگاهها حداقل باشد ) استفاده شده است ، را نيز در اختيار داشته است . 

 

                                                     بين المللی 

                               منطبق با استانداردهای 

                   انواع کامل هواکشها ، 

اولين و تنها ترين سازنده  

سابقه درخشان کاری ، کيفيت قابل قبول و برتر و خدمات پس از فروش و از همه مهمتر وجدان کاری و تعهد به قراردادها با مشتری 
 ضامن موفقيت شرکت تهويه هامون می باشد .



 سال تالش مستمر و انجام اصالحات در زمينه توليد دستگاهها با باالترين کيفيت ممکن 50شرکت صنعتی تهويه هامون پس از 
اقداماتی مانند افزايش ميزان هوادهی و فشار و کاهش صدا و مصرف حداقل قدرت الکتروموتور اقدام به چاپ جديدترين کاتالوگهای 

فنی محصوالت خود نموده است . که در صورت درخواست متخصصين گرامی نسخه کاملی از کاتالوگها به همراه رزومه ارائه 
خواهد گرديد ضمنا مهندسين و کارشناسان محترم می توانند از نمونه های توليدات و دستگاههای اصلی ساخت کارخانه های خارجی 
در محل کارخانه بازديد به عمل آورند . در ضمن اين شرکت بر حسب در خواست مشتريان قادر به واردات محصوالت خارجی نيز 

 می باشد . 

Resume 

Tahvieh hamoon Engineering Manufacturing Co. has 50 years of experience in design and production of 
large air – conditioning , air and water cooling , heating and ventilating systems utilizing most modem 
methods , instruments and machinery with advanced technology meeting international industrial 
standards .Our products have been in many applications such as hospitals , hotels sport clubs , large 
residential , commercial and industrial complexes specifically in refineries , petrochemical factories , iron 
and steel foundaries , army , defense and aircraft industry factories in many cities throughout Iran . 

We will therefore be very glad to offer our products and having years of experience in this field for 
provision of a hygienic and comfortable living and working environment for you and welcome your 
contacts with our staff this regards. 

 

Tahvieh Hamoon Products 

 

◊ Utility Centrifugal fans :                                                         ◊ Cooling Towers (Galvanized , Fiber Glass And No 

Fan) 

(Forward – backward – Airfoil – Radial)                              ◊Power Roof Ventilators (Backward)                               

◊ Air Washer & Zents & Apartments Air Washers            ◊Jet Fans ( High Pressure Air Foil)                                 

◊ Air Handling Units                                                               ◊Fan Cabinets                                                                  

◊ Unit Heaters & industrial Unit Heaters                           ◊Propeller Axial fans                                                       

◊  Air Curtains , Hot Air Curtains, Air Showers                  ◊Duct Fans                                                                       

◊ Hot Air Furnaces                                                                 ◊Hood & Pool & Sauna Exhaust Fans                         

◊ Coils , filters , Dampers , Packings , Sprays                    ◊ Silencers     

◊Wall & Window Type Fans                                                 ◊ Dray Air Scrubber & Air Cleaner & Filterat                                        
◊ Package Units                                                       ◊ Chillers , Condensers , Evaporators 

 





 







 


