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 اطالعات عمومی شرکت

پویش تھویه انتخاب متخصصین

نام مدیر عامل:  اکبر سیفینام شرکت : پویش تهویه

تاریخ ثبت: 19/06/74محل ثبت: تهرانشماره ثبت: 116055

کد اقتصادي: 411114674478شناسه ملی: 10101596622

نوع شرکت:                                سهامی عام           سهامی خاص            با مسئولیت محدود

موضوع فعالیت و هدف از تأسیس شرکت پویش تهویه:

· طراحی و ساخت سیستمهاي تهویه مطبوع و برودت صنعتی

· تولید جدیدترین و بروزترین دستگاه هاي این صنعت با کیفیتی برابر دستگاه هاي تراز اول دنیا 

نشانی کارخانه : تهران، مالرد، شهرك صنعتی صفادشت، بلوار فروردین، خیابان دوم شرقی، پالك 146

تلفن دفتر فروش:           60-65439355-021تلفن دفتر کارخانه:               021-65439346-50

نمابر شرکت:                      65439344-021               تلفن خدمات پس از فروش:    021-65439341-42

کد پستی :   3164117493        

آدرس وب سایت شرکت:

www.pooyeshtahvieh.com

پست الکترونیکی شرکت:

info@pooyeshtahvieh.com

پست الکترونیکی دفتر فروش:

sales@pooyeshtahvieh.com

کانال تلگرام:

https://t.me/pooyeshtahvieh_org

صفحه اینستاگرام:

http//:instagram.com/pooyeshtahvieh_org

نشانی دفتر تهران : تهران، میدان شیخ بهائی، ابتداي خیابان سئول، پالك 61

45265-021خط ویژه :  تلفن :               021-40884160-64

نمابر :                    021-40883622

کد پستی :   1994933542        
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 معرفی شرکت پویش تھویه

Packaged Air Cooled Water Chillers Water Cooled Water ChillersCooling Towers 

شرکت پویش تهویه یکی از شرکت هاي ایرانی فعال در زمینه ساخت دستگاه هاي تهویه مطبوع و سیســـتم 

هاي برودت صنعتی می باشد. این شرکت در سال 1374 خورشیدي تشـکیل و تاکنون به صورت مســتمر در این 

زمینه فعالیت نموده است. تولید طیف وسیعی از جدیدترین و بروزترین دسـتگاه هاي این صـنعت با کیفیتی برابر 

دستگاه هاي تراز اول دنیا همواره هدف مؤسسـین و مسـئولین اجرائی این شرکت بوده است. استفاده از بهترین و 

برترین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز ساخت دستگاه ها، تهیه و تأمین ماشـین آالت کارآمد و دقیق مورد نیاز خط 

تولید و برقراري نظام تضــــمین کیفیت و اعتقاد به انجام کار صحیح و نهادینه کردن این امر در پرسنل طراحی و 

تولید، کلید تولیدات با کیفیت این شرکت می باشد. جمع آوري این طیف از محصـوالت، سازندگان کارخانجات را 

در امر انتخاب دستگاه ها و برقراري تطبیق و هماهنگی بین قســـــــــمتهاي مختلف کارخانه و حذف تداخل و 

ناهماهنگی ها یاري نموده تا با برخورداري از طراحی رایگان کلیه نیازمندي هاي تأسیســاتی خود را یکجا تهیه و 

نصب و راه اندازي نمایند.

دارا بودن کادر فنی و مجرب با مدارك بین المللی،پشــتکار پرسنل، رضایتمندي مشــتریان شرکت و کیفیت 

باالي خدمات ارائه شده موجب گردیده تا شـرکت پویش تهویه در بازار ایران و منطقه خاورمیانه سـهم قابل توجه 

اي از این صنعت را به خود اختصاص دهد. گروه طراحی این شرکت به صورت مستمر در حال تحقیق و جمع آوري 

آخرین دست آوردها در سطح جهان بوده و با توجه به نیاز کشــور و فرهنگ مصـــرف کننده ایرانی و بکارگیري و 

تلفیق هوش و ذوق و هنر خاص این کشــــور اقدام به بهینه سازي و تولید دستگاه هاي تهویه و تبرید و تجهیزات 

مرتبط با آن می نماید. امید است که در سایه خداوند متعال توفیق خدمت به هم نوع همواره نصـیب این مجموعه 

باقی بماند.
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پیام مدیریت

Air Handling Units Industrial Air Washer Rooftop Packaged Units

 بهره برداري و استفاده از یک محصــــول صنعتی با کمترین هزینه نگهداري و عملیاتی در طول عمر 

تعریف شده آن ، اوج موفقیت تولید کننده و حق طبیعی مصرف کننده میباشد. مدیریت این شرکت با 

اعتقاد به این موضوع با تالش بی وقفه در برقراري و ایجاد شرایطی در سطح شرکت از شروع طراحی تا 

تأمین مواد اولیه و تعریف و اجراي پروسه تولید در راه تحقق کامل شـرایط فوق قدم برمی دارد. اگرچه 

همواره تولید کاالهاي صنعتی با چالش هاي بســــیاري همراه است ، ولیکن لذت رضایت مشــــتري 

چنان انرژي و نیرویی نثار تولید کننده می نماید که هرگز خســـتگی فرآیند تولید، فرصت خودنمایی 

آنچه اشاره شد اعتقادیست سازمانی، که در وجود تمام همکارانم نهادینه گشته و امیدوارم به یاري ایزد 

منان شاهد رضایت دائمی مصرف کنندگان محصوالت این شرکت باشم.

پیدا نمی کند.
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� استانداردھای چیلر و مبدل ھاي ساخت شرکت پویش تھویه

چیلرهاي هوایی ساخته شده در شرکت پویش تهویه که بصورت پکیج کامل ارائه می گردند با درنظر گرفتن شرایط کاري در 

محیط بیرون و رعایت استانداردهاي معتبر و مطرح این صنعت، طراحی و تولید می گردند.

به همین لحاظ در طراحی و ساخت آنها دقت و حساسیت هاي الزم لحاظ گردیده و داراي ضریب اطمینان بسیار خوب و 

باالیی هستند. البته این مهم با استفاده از نرم افزارهاي برتر، ماشین آالت تولید دقیق (CNC) و تجربه پرسنل این شرکت 

محقق گردیده است.

این چیلر ها قادر به تولید آب سرد صنعتی در دماهاي زیرصفر جهت کاربردهاي خاص صنعتی و یا دماهاي باالي صفر جهت 

خنک کاري عمومی و مصارف تهویه مطبوع می باشد.

تمامی قطعات مهم و حساس دستگاه از معتبرترین سازندگان این صنعت انتخاب، تهیه و نصب می گردند. 

۰۱
کمپانی  اســـکرو  کمپرســور 

BITZER آلمان که ظرفیت 

با اسـتاندارد  کمپرسور مطابق 

 ARI540 و EN12900

طراحی شده و عمل می کند.

۰۲
طراحی و ســـاخت مبدل هاي 

حرارتی چیلر از جمله اواپراتور ، 

کندانســــــور هوایی بر اساس 

اســــتاندارد هاي جهانی چون 

TEMA-ASME-ASTM 

AHRI- صورت گرفته است .

۰۳
فن هاي مورد استفاده از کمپانی 

 EBM  آلمان می باشـــد که 

سطح فشــــــــــــــار صوتی 

استانداردهاي   مطابق  محصوالت 

D I N 4 5 6 3 5  , 

ISO3744/3745  ســاخته 

شده است .

۰۴

تابلو برق دستگاهها  IP54 بوده 

IEC  و تحت اســـتاندارد هاي

NEMA, و کنتـــرلــــر ها از 

CAREL کمپانـــــی ایتالیاي

۰۵
تمامی دستگاه ها مطابق استاندارد  

AHRI , ARI و توصـــیه ها ي

 ASHRAE بــــــــــــوده و 

دستگاه ها بطور مســتقل تســت 

خواهد شد و فقط با اتصـــال لوله 

هاي رفت و برگشـتی آب  و کابل

برق قابل بهره برداري است.

۰۶
جهت بازدید از روند ســاخت و 

تولید دستگاه ها و دستگاه هاي 

نصــــــب شده در مکان هاي 

هاي  و همکاري  دیگرهماهنگی 

الزم صورت خواهد گرفت .
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واحدھای سازمانی

واحدهاي شرکت پویش تهویه مطابق چارت سازمانی تعریف شده است. ارتباطات بین این واحدها نیز مطابق

روشهاي اجرایی و دستورالعمل هاي مربوط به هر واحد تعریف شده است.

* مدیریت عامل

* فروش و مهندسی فروش

* بازرگانی (تدارکات داخلی و خارجی)

* مالی 

* اداري و منابع انسانی

* مدیریت کارخانه

R&Dطراحی، مهندسی و *

* نقشه کشی   

* مدیریت کیفیت   

* تولید 

* برنامه ریزي 

* مهندسی صنایع 

* کنترل کیفیت 

IT *

واحدهاي مستقر در کارخانهواحدهاي مستقر در دفاتر اداري

۰۱۰۲

۰۳

الزم به ذکراست کلیه پرسنل سـازمان با 

توجه به تخصـص و تجارب قبلی خود در 

بخش هاي مختلف مشـــغول به کار می 

باشند. 

این مهم باعث باالرفتن کیفیت دســتگاه 

هاي تولیدي و افزایش اثربخشی و کارایی 

در کلیه امور سازمان خواهد شد.

در حین کار نیز با توجه به نیازهاي 

آموزشی تعریف شده براي هر پست 

سازمانی، دوره هاي آموزشی الزم را

نیز طی می نمایند.
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محصوالت ساخت شرکت پویش تھویه

چیلر هوایی پکیج کامل با کمپرسور اسکرو چیلر هوایی پکیج کامل با کمپرسور اسکرال چیلر هوایی پکیج کامل با کمپرسور پیستونی

چیلر آبی با کمپرسور اسکرو چیلر آبی با کمپرسور پیستونی چیلر آبی با کمپرسور اسکرال

برج خنک کن نوع اول برج خنک کن نوع دوم برج خنک کن مدار بسته

هواساز پکیج یونیت هوایی-مخصوص نصب در پشت بام پکیج یونیت هوایی
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محصوالت ساخت شرکت پویش تھویه

پکیج یونیت آبی ایرواشر صنعتی کندانسور هوایی (دو مداره)

کندانسور هوایی ( یک مداره) چیلر هوایی دو پارچه با کمپرسور اسکرو چیلر هوایی دو پارچه با کمپرسور پیستونی

خنک کن هوایی مایعات صنعتی ۱-کندانسور (پوسته ولوله)

۲-اواپراتور (پوسته و لوله)-(پوسته و کویل)

1-

2-

هیت پمپ

تبخیر کننده دی اکسید کربن مایع
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 ظرفیت چیلرھای تراکمی ساخت شرکت پویش تھویه

چیلرھای آب خنکچیلرھای ھوا خنک

Reciprocating

Screw

Scroll
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� ظرفیت سایر دستگاهھای ساخت شرکت پویش تھویه

۰۱۰۲

۰۴۰۵

۰۷۰۸

۰۳

۰۶

۰۹

چیلر تراکمی صنعتی با طراحی 

اختصاصی جهت تولید آب سرد 

کمتر از C°5 و زیر صفر

برجهاي خنک کننده گالوانیزه و 

استیل مدار باز و مدار بسـته در 

ظــرفیتهاي  1250 - 100)

(KW در مدلهاي تک سلولی تا 

شش سلولی

ایرواشـر یک جداره و دو جداره در 

ظـــــــــرفیتهاي  – 9,000 )

( CFM 35,000 مناسب سالن 

هاي اجتماعات، ادارات، سالن هاي 

ورزشی، مســـــــاجد، سالن هاي 

نمایش، نمایشگاه ها و . . .

هواسازهاي یک جداره و دو جداره 

در ظـــرفیت هاي  – 3,000 )

( CFM 35,000  جهت تولید 

هواي گرم و سرد و توزیع از طریق 

کانال در ادارات، مســـاجد، سالن 

هاي نمایش، عمومی و . . .

 hygienic هواسـازهاي دوجداره

تـمام اسـتیل بـیمارسـتانی مـجهز 

 ،plug fan به سـیستم هـوادهی

فیلتراسیو ن سیســــــــــــتم  با 

 ،bag ،plated ،aluminum

درخواسـت  کامالً سـفارشـی طبق 

مشتري 

انواع پکیج یونیت نوع هوایــــی و 

پشت بامی، سرمایشی و گرمایشی 

در ظــرفیتهاي  220 – 30 ) 

( KW در دو نوع آپارتمانــــی و 

صــنعتی جهتتولید هواي گرم و 

سرد و مصارف تهویه مطبوع مراکز 

تجاري، اداري و مسکونی و . . . 

انواع کندانسور هوائی از ظرفیت  

(600KW – 100) در 

مدلهاي مختلف

انواع کندانســور آبی از ظرفیت

( KW 1100  –  15 )  در 

مدلهاي مختلف

انواع اواپراتور آبی از ظرفیت  ) 

(KW 500 – 25 در مدلهاي 

مختلف

۱۰
انواع دستگاههاي تبخیر کننده مایع 

Co در  vaporizer به گاز Co2 2

100 - 400 kg/h ظرفیتهاي

نکته

الزم به ذکر است ظرفیت هاي مذکور،  از دستگاه هاي معمول تـولیدي شـرکت 

پـویش تـهویه می باشد و در صـورت درخواست مشـتري امکان ساخت دستگاه 

هاي با ظرفیت بیشتر  وجود دارد.



10

برخی از مشتریان شرکت پویش تھویه

سازمان تعزیرات حکومتی

مرکز تجاری اکسین
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده



24

برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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برخی از پروژه ھای اجرا شده
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انتخاب متخصصین

در قرن 20 و 21 میالدي به علت پیشرفت فزآینده انسان در تکنولوژي و فن آوري، تولید گازهاي 

گلخانه اي و آالینده هاي زیست محیطی به حداکثر خود رسیده و موجب گرم شدن دماي کره زمین  

گردیده است. از این رو نیاز انسان به سیستم هاي سرمایشی کارآمد، روز به روز بیشتر خواهد شد. 
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به در زمینه طراحی و ساخت دستگاه ھای تھویه مطبوع و برودت صنعتی بیش از دو دھه تجر

Pooyeshtahvieh_org

Sales@pooyeshtahvieh.com

www.pooyeshtahvieh.com

تلفن :(۲۰ خط) 

نمابر :

۰۲۱-۶۵۴۳۹۳۴۶-۵۰

۰۲۱-۶۵۴۳۹۳۴۴

آدرس کارخانه :

تھران، مالرد، شـھرک صــنعتی صــفادشــت،

بلوار فروردین، خیابان دوم شرقی، پالک ۱۴۶

 تھران، میدان شیخ بـھائی، ابتدای خـیابان

 سئول، پالک ۶۱ 

آدرس دفتر تھران :

تلفن :  

نمابر :

۰۲۱-۴۰۸۸۴۱۶۰-۶۴

۰۲۱-۴۰۸۸۳۶۲۲

فروش :

خدمات پس از فروش :

داخلی (۲۱۵ و ۲۱۴)

داخلی (۲۶۴ و ۲۰۰)

021-45265

R002-981009

خط ویژه :


