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IQ Net عضو انجمن تولید کنندگان تهویه مطبوع ایران، موسسه بین املللی تربید، انجمن صنعت تاسیسات و شبکه جهانی

شبکه جهانی IQ Netانجمن صنعت تاسیساتموسسه بین املللی تربیدانجمن تولیدکنندگان تهویه مطبوع ایران
www.tahvieh.com

﹤﹢︑ ️﹋︫︣ ️﹫﹛︀︺﹁ و ︦﹫︨︀︑ ﹤︙︀ر︑

رشکت تهویه (سهامی خاص)  در سال ١٣٤٣ تأسیس شد و با به کارگیری تکنولوژی Air Temp & Trane، با موفقیت راه خود را در صنعت تهویه مطبوع هموار 

پ  (Air Temp) گردید. ¬ود و بعدها موفق به دریافت مجوز ساخت تحت لیسانس از دو رشکت امریکایی کرایسلر(Chrysler)  و ای̈ر

در دهه ٦٠ خورشیدی، رشکت تهویه با تکیه بر دانش فنی غنی و توان باالی رسمایه انسانی خود تصمیم به طراحی و ساخت نسل جدیدی از سیستم های تهویه 

مطبوع گرفت و به عنوان یکی از بزرگرتین رشکتهای بخش خصوصی در طراحی و ساخت تجهیزات تهویه مطبوع، به یکی از پیرشوهای این رشته در صنعت ایران 

تبدیل شد. در سال ١٣٩٢ رشکت تهویه با آغاز نیم قرن دوم حضور پرافتخارخود در صنعت تهویه مطبوع ایران، عالوه بر محصوالت قبلی، تولید محصوالت جدیدی 

را نیز در برنامه خود قرار داد و تا پایان نیمه اول سال ١٣٩٥ موفق به تولید و عرضه مینی چیلر، انواع اسپلیت، داکت اسپلیت، خنک کننده تابلوهای الکرتیکی، 

بستنی ساز و سیستمهای تهویه مطبوع خودروهای سبک، سنگین و قطار گردید. رشکت تهویه به عنوان یکی از اعضای باسابقه انجمن صنعت تاسیسات ایران 

بوده و در سال ١٣٩٤ به عضویت انجمن تولید کنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران در آمد و در سال ١٣٩٥ نیز مفتخر به عضویت در مؤسسه بین املللی 

از منابع معترب تامین نیازمندیهای صنایع  ایران و یکی  از بزرگرتین تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع در  تربید شد. امروزه رشکت تهویه، به عنوان یکی 

اسرتاتژیک و مهم کشور مانند نفت، گاز، پرتوشیمی، پاالیش، نیروگاهی، مخابراتی، فوالدسازی، ریلی و خودرو بهداشت و درمان، عمرانی و دیگر صنایع کشور به 

حساب می آید. آنچه رشکت تهویه را به عنوان یک برند برتر در ایران شاخص ¬وده است، پیرشو بودن و توان پاسخگویی به  هر گونه خواسته مشرتیان در طراحی 

و ساخت محصوالت با کیفیت برتر و خدمات پس از فروش گسرتده و رسیع است که به عنوان اسرتاتژی رشکت تهویه تدوین شده و این رشکت همواره به آن 

وفادار بوده است به طوری که در حال حارض محصوالت این رشکت با ٣ سال گارانتی و ١٠ سال خدمات پس از فروش به مشرتیان عرضه می شود. عالوه برآن، 

تهویه با گسرتش ¬ایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خود در مراکز استان و شهرهای پرجمعیت، تأسیس شعب خدمات در مناطق اسرتاتژیک نفت و 

گاز، نسبت به ارتقاء جایگاه نام و برند خود و افزایش سطح رضایت مشرتیان خود تالش می کند. 

رشکت تهویه امیدوار است با استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها در تولید، بتواند ضمن رصفه جویی در مرصف انرژی، زمینه های سازگاری هرچه بیشرت محصوالت 

خود با محیط زیست را نیز فراهم آورد.



ا︫︀ره

امروزه با توسعه شهر نشینی، افزایش سفرهای بین شهری، رشد روزافزون استفاده از سیستمهای حمل و نقل ریلی در ایران، بهبود کیفیت و تامین آسایش مسافران 

را اجتناب ناپذیر کرده است. رشکت تهویه با درک به موقع این نیاز جامعه ایرانی، مبادرت به طراحی و ساخت سیستمهای تهویه مطبوع برای انواع وسایل نقلیه 

ریلی، ¬وده است. در این راستا، ارتقاء مستمر سطح کیفی محصوالت، به عنوان یکی از مهمرتین شاخص های مهم این بخش از تولیدات رشکت تهویه، مد نظر 

می باشد. 
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﹝︪︭︀ت

(سیستم تهویه قطار با هواساز نصب شده درداخل واگن وسایریونیتها در زیر واگن۴۰ نفره)

 TTGR-40  مشخصات سیستمهای تهویه مطبوع مدل
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TTGR-40  یونیت هواساز مدل•
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TTGR-40  یونیت کندانسور مدل•
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2520 × 610 × 640  (  ×  ×   )
250
6000     

0/44 × 6   
6  

 
   

TTGR-40 

 

1370 × 940 × 640  (  ×  ×   ) 
400

1  
  
 

TTGR-40  

 
  



TTGR-40  یونیت کمپرسور مدل •

2520 × 610 × 640  (  ×  ×   )
250
6000     

0/44 × 6   
6  

 
   

TTGR-40 

 

1370 × 940 × 640  (  ×  ×   ) 
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TTGR-40  
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TTPR - 40/60  مشخصات سیستمهای تهویه مطبوع مدل

سیستم تهویه واگن با یونیتهای نصب شده در زیرواگن ۴۰- ۶۰ نفره)

سطوح داخلی یونیت هواساز جهت جلوگیری از پوسیدگی از ورق استنلس استیل ساخته شده که به صورت کامل هوابند گردیده است. جداره بیرونی نیز از ورق 
گالوانیزه ساخته شده که جهت جلوگیری از پوسیدگی با رنگ اپوکسی با ضخامت باال پوشش داده شده است.

TTPR-40/60  یونیت هواساز مدل •

www.tahvieh.com

1370 × 940 × 640  (  ×  ×   ) 
400

1  
  
 

TTGR-40  

 
  

  

2624 ×1766 × 640  (  × ×  ) 

700  

1   

3800     

1000    

2850     

2/2    

65%  % D.SPOT (ASHRAE  )  

24     

 40       

Backward Plug fan

NonWoven

 

 

 

  

TTPR-40   

  

42/7    

24 +12    

1   

380/3/50  (//)  

380/3/50 (//) ()  

24  ()  

R134a

 TTPR-40    





TTPR-40/60  یونیت کندانسور مدل •
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3425 × 927 × 690 (  ×  ×  )
790
6000     

4 × 2/2   
4  

 
 

 
  

TTPR-40   

TTPR-40/60  یونیت هوای تازه مدل •

TTPR-40/60  یونیت کمپرسور مدل •
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مشخصات سیستمهای تهویه مطبوع اتاق لوکوموتیوران 

www.tahvieh.com

مقدار واحد
32000 بی تی یو برساعت حداکثرمد سرمایش (%100 - %50) 
3.5 وات/وات  ضریب عملکرد
1800 مترمکعب برساعت     جریان هوا(حداکثر) 
3.3 کیلو وات توان ورودي

Off - High/Low Vent - High/Low cool - نوع مد کارکرد
15.3  (220/50/1) آمپر)ولت/فرکانس/فاز( جریان کارکرد

1 عدد تعداد
اسکرال - نوع

لوله مسی- فین آلومینیوم - کویل
AC-Forward fan - مدل فن

12 آمپر جریان کارکرد
2 - تعداد
لوله مسی- فین آلومینیوم - کویل

 AC  -  (220/50/1) )ولت/فرکانس/فاز( مدل فن
1 - تعداد

1.2 آمپر جریان کارکرد
220  , AC ولت دستگاه منبع تغذیه

R22 - نوع
3 کیلوگرم مقدار

لوله مویی / شیر انبساط ترموستاتیک  - کنترل کننده
+10°C up to +50°C - محیط

18°C to 27°C & 35% - 50% RH - اتاق
فیلترپارچه اي - نوع فیلترهوا

1300 میلیمتر طول
998 میلیمتر عرض
759 میلیمتر ارتفاع
75  db (A)
300 کیلوگرم

کندانسور

مبرد

شرایط کارکرد

عنوان

میزان صدا

ابعاد دستگاه

مشخصات فنی سیستم تهویه لوکوموتیو

ظرفیت سرمایشی

کمپرسور

اواپراتور

وزن



مشخصات سیستمهای تهویه مطبوع مرتو

مشرتيان محرتم برای درخواست خدمات، می توانند از طريق تلفن شãره  ٤١٨٢٧ ٠٢١ و شãره تلگرام  ٠٩١٢٩٥٧١٢٧٨ يا با مراجعه به نزديك ترين 

 www.tahvieh.com :مجاز در وب سايت رشكت تهويه به نشانی åره تلفن های عاملãاتی رشكت تهويه، اقدام ¬ايند. نشانی و شæعامليت مجاز تعم

در دسرتس همگان می باشد.

2520 × 610 × 640  (  ×  ×   )
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4250     

160   

 2 × 5/1 kg R407c   

380/3/50  (//)  

16/7   

32  

3600 × 1600 × 320  (  ×  ×  ) 

675  

  

10


