
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 

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

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 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 تربید شد.

امروزه رشکت تهویه، به عنوان یکی از بزرگرتین تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع در ایران و یکی از منابع معترب تامین نیازمندیهای صنایع 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.
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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
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ا︗︤اء ا︮﹙﹩

ا︫︀ره 

کمپرسور

شیلنگ های کولرمجموعه کندانسور 

براکت کمپرسور
مجموعه اواپراتور

• مشخصات فنی کمپرسور

• مزایا

کمپرسـور دسـتگاه حرکـت دهنـده گاز مـربد در کولـر اتومبیل می باشـد. 
کمپرسـور بـا گردانـدن گاز در اجـزاء سیسـتم در واقـع شـبیه بـه قلـب 

مجموعه عمل می �اید.
کمپرسـور گاز مربد را از اواپراتور به داخل کندانسـور و سـپس به خشـک 
کننده و مجدداً به داخل اواپراتور سـوق می دهد. کمپرسـورهایی که در 
سیستمهای کولر اتومبیل به کار برده می شوند، می بایست دارای خواصی 
از قبیل وزن و حجم متناسـب با قدرت موتور باشـند تا هنگام نصب، به 
راحتـی در محـل مورد نظر قابل جای گذاری بوده و بار اضافی بر موتور 

اتومبیل تحمیل نکند.

کندانسـور یکـی از اجزایی اسـت که وظیفه تبادل حـرارت را بر عهده 
دارد. کندانسـور گرمای جذب شـده توسـط اواپراتور از گاز مربد داخل 

سیستم را به هوای محیط خارج از کابین اتومبیل انتقال می دهد.

قابلیت نصب بر روی �امی مدل های خودرو پراید
بی صدا بودن کمپرسور

• مزایا

• مشخصات فنی:

• مشخصات فنی:

• مزایا

• شیلنگ کمپرسور به کندانسور

• شیلنگ کمپرسور به اواپراتور
قابلیت نصب بر روی �امی مدل های خودروپراید

در عرص حارض دیگر وجود کولر در اتومبیل به عنوان یک وسیله لوکس تلقی �ی شود بلکه امروزه یکی از امکانات رضوری هر خودرویی و در هر کالسی به شßر 
مـی آیـد. هنگامـی کـه اتومبیـل شـß مجهز به کولر باشـد، می توانید با اعصابی آرامرت رانندگی کنیـد. زیرا گرمای بیرون، گازهای خطرناک، گـرد و غبار و رس و صدا به 

داخل اتومبیل شß راه نخواهند یافت و به شß کمک می کند تا رانندگی راحت تری داشته و در طول مسیر از آرامش کافی برخوردار باشید.

یکـی دیگـر از قطعـات اصلی سیسـتم کولـر اتومبیل اواپراتور اسـت. 
اواپراتور مجموعه ای از قطعات است که وظیفه کاهش گرمای هوای 
کابین اتومبیل را بر عهده دارد. یکی دیگر از وظایف مهم این قطعه، 
جـذب رطوبـت از هـوای داخـل کابیـن می باشـد.جریان رسیع هوای 
ایجـاد شـده توسـط فـن الکرتیکی بـا عبور از سـطح کویـل اواپراتور، 
بـرودت ایجاد شـده توسـط کویـل را از طریق کانال هـا و دریچه های 
هدایـت هـوا بـه داخـل کابین اتومبیـل انتقـال می دهد. عمـل ایجاد 
بـرودت توسـط کویـل اواپراتور باعـث تقطیر رطوبت کابین گشـته و 
قطـرات آب ایجـاد شـده از طریق لوله مخصوصی بـه خارج از کابین 

اتومبیل منتقل می گردد.

EPDM/PA/CSM/PET : ۱) جنس  الیه  شیلنگها
۲) کشور سازنده مواد اولیه : ژاپن

AI 6061 or AI 6063 : ۳) جنس لوله ها و اتصاالت
۴) کشور سازنده مواد اولیه لوله و اتصاالت : ایران

HNBR : ۵) جنس اورینگ

قابلیت نصب بر روی �امی مدل های خودرو پراید 
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مشرتیان محرتم برای درخواست خدمات، می توانند از طریق تلفن شßره  ٤١٨٢٧ ٠٢١ و تلگرام شßره ٠٩١٢٩٥٧١٢٧٨ و یا با مراجعه به نزدیكرتین عاملیت مجاز 

تعمیراتی رشكت تهویه، اقدام �ایند. نشانی و شßره تلفن های عاملین مجاز در  وب سایت رشكت تهویه به نشانی: www.tahvieh.com    در دسرتس همگان می باشد.




