
Presentation 2019





Managing 

Director

Deputy 
Manufacturing

Industrial 
Engineering

Research & 
Development

Manufacturing 
Technology

Production

Repair & 
Maintenance

System & 
Strategy

Deputy 
Planning& 

Support

Supply & 
Logistics

Financial & 
Accounting

Informatics
Administrative & 

Human 
Resources

Quality 
Control Deputy Sales

Sales
Engineering

Sales

After Sales 
Services

Marketing

CEO



نماینده خدمات پس از فروش در سراسر ایران246نمایندگی و 120دارای 

نصبوفروشازپسخدمات
قرارداداساسبراندازیراهو

وانرژیشرکتمابینفی
از()هوارام
توسط1399سالماهخرداد
.شودمیانجامانرژیشرکت



گواهی های ثبت اختراع



تقدیرلوح های 



1397-نمایشگاه تاسیسات تهران1397-آلمانISHنمایشگاه 

نمایشگاه ساختمان
1397-تهران 



تولید دستگاههای شرکت هوارام با برند

در کارخانه انرژی با ماشین آالت

پیشرفته و روز دنیا



به )                          ( تمامی محصوالت هوارام 

صورت ماژوالر روی خط تولید به صورت روتین

.  می باشد CEتولید می شود و دارای استاندارد 

از این جهت نسبت به مواردی که به صورت 

ت به خاص برای یک پروژه تولید می شود ، کیفی

.مراتب باالتری دارد 



:به فن های طرح فیش باخ BLDCدالیل برتری فن



رنگی با کیفیت Full Touchپنل هوشمند مجهز به 
(مشابه صفحه تلفن همراه هوشمند ) 

PIDکنترلر

یعصرنادرکنترلررتررینکاربردپرجزءو،کندمیعملبازخورداساسبر

رفترارزیراباشدمی ( On/Off )خاموشوروشنکنترلربهنسبت،مختلف

طولرفتنباالو،انرژیمصرفچشمگیرکاهشباعثکنترلرنوعاینخطی

 .شودمیمکانیکیوالکترونیکیقطعاتعمر

و( Set Point )اترا نمایشرگردرشردهتعریرفدمایاختالفبهتوجهبا

یراافرزایشخطریوهوشرمندبصورتفندور،داخلمحیطدمایاختالف

ایدمربرین)دماییاختالفمقدارکهزمانیتافرآینداینویابدمیکاهش

یداپادامهبرسدصفربه(اتا نمایشگردرشدهتعریفدمایوداخلمحیط

یرکدررادمرابراالییدقتبا،مطلوبدمایبهرسیدنازپسوکندمی

.داردمینگه( Set Point )شدهتنظیممقدار

(Propertional، تناسب Integral، انتگرال Derivativeمشتق) 



سیستم هوشمند کنترل و
جلوگیری از رسوب آب

واسیستم هوشمند کنترل دمای ه



اتوماتیکسیستم عیب یاب



سرو نقره ای: نام پروژه 
تهران  سعادت آباد بلوار حق شناس : آدرس 
نیمه لوکس : سطح 
تعاونی آتش نشانی : کارفرما 

نیمهندس فالح مدیر تاسیسات حاج آقا حیدرزاده ریاست تعاو: نام افراد شاخص مجری پروژه 

اسدت در هر واحد دو دستگاه نصب شدده ۱۲از طبقه ( واحد۱۲۰)دستگاه 154: تعداد واحد 

متر۴۰۰متر و ۱۹۵متر و ۱۲۵غالب متراژ  
بهمدراه ۱۲۰۰۰و ۸۰۰۰و ۵۰۰۰هواسداز زمیندی                  : سیستم سرمایش و گرمدایش 

موتورخانه مرکزی
محل نسب بالکن ها ایستاده

۱۳۸۹سال بهره برداری 



بام سامان : نام پروژه 
هروی بلوار سامان: آدرس 
لوکس شرکت بام: سطح 
شرکت بام : کارفرما 

 دکتددر کاووسددی مدددیر : نددام افددراد شدداخص مجددری پددروژه 
تاسیسات و دکتر کاووسی مدیر شرکت بام

دسددتگاه ق قددرار داد بددا احتسددا  ۱۲۵: تعددداد واحددد 

متر مربع۱۱۰مشاعات 
هواساز زمینی : سیستم سرمایش و گرمایش 

ق بهمراه موتورخانه مرکزی۵۰۰۰
محل نسب بالکن ها ایستاده

۱۳۹۲سال بهره برداری 



راژیا: نام پروژه 
قزوین میدان جانبازان : آدرس 
لوکس : سطح 
شرکت زمرد بنا: کارفرما 

بدرادران : نام افراد شاخص مجری پروژه 
سلطانیه

دسدتگاه ق متدراژ ۲۸۰: تعداد واحدد 

۴۰۰و ۳۰۰ق۲۰۰ق ۱۵۰قالب واحدها  
متر مربع

هواسداز: سیستم سدرمایش و گرمدایش 
۸۰۰۰و ۵۰۰۰زمینددی                     

بهمراه پکیج آبگرم ۱۲۰۰۰و 
محل نسب بالکن ها ایستاده

۱۳۹۵سال بهره برداری 



مهروماه : نام پروژه 
سعادت آباد بلوار زبیعی : آدرس 
نیمه لوکس : سطح 
تعاونی دارایی و مالیات: کارفرما 

بدرادران گنجدور ریدیس : نام افراد شاخص مجری پدروژه 
تاسیساتتعاونی و مدیر 

دستگاه ق قرار داد با احتسا  مشاعات۸۸: تعداد واحد 

متر مربع۱۴۵
متر۴۰۰متر و ۱۹۵متر و ۱۲۵متراژ  غالب 

هواساز زمینی                   : سیستم سرمایش و گرمایش 
و موتورخانه مرکزی۸۰۰۰

محل نسب بالکن ها ایستاده
۱۳۸6سال بهره برداری 



سیمرغ: نام پروژه 
اسالمشهر کنار کارخانه بستنی میهن انبار فوالد نورد ایران: آدرس 
متوسط: سطح 
تعاونی مسکن وزارت کشور: کارفرما 

آقای آسابی مما بعتنایو موآقای  بایط: نام افدراد شداخص مجدری پدروژه 

مجع تیسبسیت

متر مربع۱6۰الی ۱۲۰دستگاه ق واحد های ۳۸۴: تعداد واحد 

ق بهمراه ۵۰۰۰هواساز سقفی                       : سیستم سرمایش و گرمایش 
پکیج

محل نسب بالکن ها سقفی
۱۳۹6سال بهره برداری 



انرژی اتمی : نام پروژه 
مهرشهر بلوار ارم : آدرس 
متوسط: سطح 
تعاونی کارکنان انرژی اتمی: کارفرما 

: نام افراد شاخص مجری پروژه 

متر مربع۱۴۰الی ۱۲۰دستگاه ق واحد های ۳۹6: تعداد واحد 

ق ۵۰۰۰هواساز سقفی                       : سیستم سرمایش و گرمایش 
بهمراه پکیج

محل نسب بالکن ها سقفی
۱۳۹۳سال بهره برداری 



الهیه: نام پروژه 
محمدیه قزوین: آدرس 
متوسط: سطح 
سلیمانی مدیر و مالک پروژه اکبری مدیر اجرایی: شرکت راه ری: کارفرما 

متدر ۱۱۰دستگاه ق واحد هدای 6۴۰: نام افراد شاخص مجری پروژه تعداد واحد 

مربع
ق بهمراه ۵۰۰۰هواساز سقفی                       : سیستم سرمایش و گرمایش 

پکیج
محل نسب بالکن ها سقفی

۱۳۹۰سال بهره برداری 



آسمان البرز: نام پروژه 
تهران گرمدره: آدرس 
متوسط: سطح 
سرمایه گذاری خانه گستر یکم: کارفرما 

 آقای مهندس رحیم شفاهی: نام افراد شاخص مجری پروژه 

متر مربع۱۲۰الی ۱۰۰دستگاه ق واحد های ۲۹۵: تعداد واحد 

G6۲۸دسدتگاه ق G2۲۸دسدتگاه ق G1۲۸: بلوکهای اجرا شده 
دسدتگاه D3۴۲دسدتگاه قG11۲۸دستگاه قG10۲۸دستگاه ق

A4۳۳دسدتگاه ق A3۳۳،دسدتگاه A2۳۳دستگاه ق I1۱۴ق
دستگاه 

ق ۵۰۰۰سقفی                        هواساز : سیستم سرمایش و گرمایش 
بهمراه پکیج

محل نسب بالکن ها سقفی
۱۳۹۴سال بهره برداری 



، 1395واحد ، اقدسیه ، سال 20مجتمع پالتین ، 
کارفرما ذوالفقاری ، 1384واحد ، اقدسیه ، سال  36پروژه گلستان ، 

کارفرما مهندس عاشوری



واحد20پروژه محالتی ، 



1397واحد ، 20پاسداران ، 

یک نمونه از 
صدها پروژه 
اجرا شده  زیر 

واحد20



واحد20پونک،آقای حیدری، واحد15جنت آباد،آقای یوسفی، واحد10تهران مرزداران،آقای امیری مقدم ، 



واحد10پیامبر اکرم ، 

26فرمانیه ، برج آرش ، 
واحد

واحد20سردار جنگل، 



دستگاه در سال 1000دفتر شرکت هوارام در عرا  با صادرات بیش از 



Thanks for your attention

www.havaram.com




