رزومه گروه مهندسی
هواپردازی آریا ( هپاکو)
طراحی ,مشاوره وساخت تجهیزات تهویه مطبوع

8931
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معرفی شرکت :
شرکت هواپردازی آریا (هپاکو) به منظور طراحی  ،مونتاژ و تولید انواع سیستم های پربازده تهویه مطبوع برای افزایش کارایی و بهینه سازی
مصرف انرژی تاسیس گردید  ،پشتوانه علمی این شرکت حاصل تالش بیش از  93سال فعالیت حرفه ای و تخصصی مؤسسین در طراحی و
اجرا پروژه های مختلف بوده است و تا کنون طراحی  ،سفارش  ،ساخت و نصب بیش از 04،444تن چیلر های اسکرو هواخنک وآب خنک را در
سابقه کاری خود دارد  ،این شرکت اولین وارد کننده مبدل های حرارتی صفحه ای یکپارچه ( )Brazedبا برند هپاکو در ایران می باشد که
این مبدل ها بهترین جایگزین انواع منابع دو جداره  ،کویل دار و حتی مبدل های پوسته لوله برای تامین آب مصرفی  ،آبسرد در چیلر ها و
کلیه کاربرد های صنعتی می باشد.
 برخی از پروژه های شاخص و مرتبط این شرکت در طی سالیان گذشته در کنار تعداد بیشماری از پروژه های طراحی و اجرا شده در حوزهتاسیسات به شرح زیر می باشد :
-8طراحی و اجرا پروژه  VRFساختمان مرکزی بانک مسکن تهران به ظرفیت 914تن سرمایی .
 -9طراحی و اجرا پروژه مجتمع تجاری طال و جواهر زمرد اصفهان به ظرفیت  964تن سرمایی .
 -9مشاوره و طراحی پروژه  VRFالهادی شیراز به ظرفیت  074تن سرمایی .
-0طراحی  VRFپروژه پتروشیمی بندر امام به ظرفیت  044تن سرمایی با برند  fujitsuژاپن .
- 5چیلر های هوایی اسکرال پروژه های ساختمانی شرکت هفت آسمان اصفهان (بیش از  05دستگاه) .
 -6چیلر های هوایی اسکرو به ظرفیت  804تن سرمایی در پروژه هزار و یک شهر در منطقه  99تهران .
 -7طراحی سیستم سرمایی تاسیسات برج میالد  ،مرکز همایشها و تمامی رستوران های برج میالد در سال  8917به صورت

District

 Coolingبرای اولین بار در ایران و بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه
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 -1طراحی و سفارش ساخت و راه اندازی اولین چیلر های آب خنک اسکرو از نوع  floodedبا ضریب عملکرد  Cop=6در ساختمان مرکزی
بانک مسکن  ،ساختمان اداری میرداماد  ،دانشگاه اسفراین  ،کارخانه بانک مسکن و . ...
 -3طراحی وسفارش ساخت و راه اندازی اولین چیلر های تهویه مطبوع با قابلیت بازیابی انرژی گرمایی از کندانسور هوایی جهت تامین آبگرم
مصرفی به ظرفیت  144تن سرمایی در مرکز تجاری ساالریه قم
 -84طراحی وسفارش ساخت و راه اندازی  89دستگاه چیلر های هوایی اسکرو به ظرفیت هر دستگاه  804تن سرمایی در مجموعه کارخانجات
قطعات خودرو سازی عظام
 -88طراحی و ارائه  88دستگاه چیلر های صنعتی آب واتیلن گلیکول زیر صفری (  )Brain chillersدر پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان
 -89طراحی و اجرا اولین پروژه ایرکولر های هیبریدی آدیاباتیک در صنایع مس ایران به ظرفیت  87،5مگاوات و صرفه جوئی بیش از  94برابر
در مصرف آب برجهای خنک کننده .
 -89طراحی و ساخت هواساز )  ( Full Fresh Airمجهز به بازیابی انرژی گرمایی به سفارش روضه منوره آستان قدس رضوی به ظرفیت
30,000 cfm
شرکت هوا پردازی آریا تاکنون نمایندگی شرکت  Muellerدر مبدل های حرارتی صفحه ای یکپارچه و گسکتی  ,شرکت  Hanbellسازنده
انواع کمپرسور های تهویه مطبوع و صنعتی  ,شرکت  Citechانگلیس  ،طراح و سازنده سیستم های بازیابی انرژی گرمایی از توربین گاز ،
شرکت  Mediaسازنده انواع تجهیزات تهویه مطبوع و شرکت بویلر سازی  fonditial-Italyرا داشته است .

دفترمرکزی :تهران .خیابان طالقانی .خیابان ملک الشعراء شمالی.نبش کوچه عطارد .ساختمان پارسیان .طبقه . 5واحد 71و71
تلفکس www.hepa-co.com-11188781-14815888-11155888 :

برخی از توانمندی های گروه مهندسی هوا پردازی آریا :
-

طراحی و ساخت انواع سیستم های تهویه مطبوع از جمله چیلرهای خانگی و صنعتی  ,هواساز  ،ایرواشر  ،اگزاست فن ،فن کوئل های
آبی و  ، ،DXایرکولرهای آدیاباتیک  ،یونیت هیتر  ،داکت اسپلیت  ،کوره هوای گرم  ،کندانسینگ یونیت و اواپراتور سردخانه ،طراحی
و تولید چیلرهای هوایی آدیاباتیک ( بهینه سازی مصرف آب و انرژی )

-

سردخانه های فریونی و آمونیاکی

-

طراحی ،ساخت و اجرای نیروگاه برق خورشیدی و سیستمهای CCHP

-

طراحی و اجرای سیستمهای آبگرم خورشیدی و نیروگاه های با انرژی های تجدید پذیر

-

طراحی و اجرای سیستم های تهویه مطبوع بصورت VRF
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پروژه های دردست اقدام سال  7831شرکت هواپردازی آریا
نام پروژه

نوع کاال /خدمات مورد قرارداد

بیمارستان شهرک قدس

تولید و ارائه  094دستگاه فن کویل سقفی

و مالرد

کارفرما
سازمان علوم پزشکی
(شرکت ترپ)

بیمارستان اعصاب وروان

تولید و ارائه  554دستگاه فن کویل سقفی

سازمان علوم پزشکی

بیمارستان تنکابن

تولید و ارائه  854دستگاه فن کویل سقفی

سازمان

مجموعه ورزشی بزرگ شیراز

چیلرهای  954تن  9-دستگاه
هواسازبه ظرفیت مجموعه 183000cfm

مجتمع سیتی سنتر بوشهر

روف تاپ پکیج  89دستگاه

ایرکولرهای مس

طراحی و نصب اولین پروژه ایرکولرهای آدیابتیک

خاتون آباد کرمان

18MW

ساختمان مسکونی
قم .اصفهان .تبریز

چیلرهای  84تن  9دستگاه

سازمان تربیت بدنی
خصوصی
مس کرمان

خصوصی
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برخی ازپروژه های انجام شده گروه شرکت هواپردازی آریا :
پروژه های مسکونی واقامتی
ردیف

نوع پروژه

محل اجرا

8

عراق  -صحن حضرت فاطمه (س) حرم حضرت
امیرالمومنین (ع)

اجرای تاسیسات داخلی بخش موزه وهتل و ارائه اگزاست فن – روفتاب
پکیج

9

هتل دادگستری شیراز

اگزاست فن و هواساز

9

هتل سورنای شیراز

طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم  BMSهتلی

0

مجتمع مسکونی آقای صحاف

فن کویل وچیلر

5

هتل همای شیراز

طراحی و اجرای تاسیسات برق پروژه بازسازی البی

6

پروژه محالتی واقع در بلوار ارتش تهران

طراحی  -ارائه سیستم های داکت اسپلیت اینورتردار

7

حرم مطهر حضرت علی بن حمزه شیراز

چیلر و فن کویل

1

پروژه بهاران اصفهان

طراحی  -ارائه سیستم های گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع شامل (چیلر
و فن کویل)

3

پروژه برج آرمان مشهد

طراحی  -ارائه سیستم های گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع شامل (چیلر
و فن کویل)

84

حرم مطهرحضرت احمدبن موسی (ع) شاهچراغ

طراح و مجری سیستم تهویه مطبوع و ارائه هواساز و فن کویل

88

پروژه برج مسکونی رومنا واقع در زعفرانیه

طراحی  -ارائه سیستم های داکت اسپلیت اینورتر

89

پروژه مسکونی واقع در مهرویال

طراحی  -ارائه سیستم های داکت اسپلیت اینورتر

89

پروژه برج پاسارگاد منطقه  99تهران

طراحی  -ارائه سیستم تهویه مطبوع شامل (چیلر و فن کویل)

80

پروژه برج آرمان مشهد

طراحی وارائه فن کویل

85

پروژه مسکونی برج سهند در الهیه تهران

طراحی  -ارائه سیستم های گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع شامل (چیلر
و فن کویل)

86

پروژه مسکونی مفتح در خیابان مفتح

طراحی  -ارائه سیستم های گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع شامل (چیلر
و فن کویل

87

آستان قدس رضوی -روضه منوره

طراحی و ساخت هوا ساز به ظرفیت  94,444cfmبا تامین صد در صد
هوای تازه مجهز به سیستم چرخ بازیابی انرژی گرمایی ،دارای سیستم بی
بو و خوشبو کننده هوا

81

پروژه اختر

طراحی و ارائه فن کویل ها

83

پروژه هفت آسمان اصفهان

ارائه  91دستگاه چیلر مدوالر HEAT PUMP

94

پروژه سروناز پرستاران شیراز

طراحی و ارائه فن کویل های  004واحدی

98

پروژه مسکونی یاس نیاوران تهران

طراحی و ارائه فن کویل ها
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99

پروژه مسجد و حسینیه المهدی در تبریز

طراحی و ارائه فن کویل ها

99

مجتمع  99واحدی آقای رضایی شیراز

فن کویل و چیلر

90

ساختمان بهاران شیراز

چیلر

95

مجتمع  884واحدی ریحانه شیراز

اگزاست فن

96

پروژه اداری تجاری طوبی واقع در چیتگر تهران

طراحی  -ارائه سیستم های داکت اسپلیت اینورتر

97

پروژه هایپرمارکت استاد معین تهران

طراحی وارائه فن کویل

91

مجتمع تجاری ولدان زرقان

ایرواشر  ،اگزاست فن

93

مجتمع تجاری خلیج فارس

طراحی و ساخت و اجرای هواساز و اگزاست فن های سینما  ،کنترل
سیستم روشنایی و آتشنشانی

94

پروژه مرکز خرید نیکروز در قصر فیروزه تهران

طراحی  -ارائه سیستم های گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع شامل (چیلر
و فن کویل)

98

رستوران زنجیره ای برگر لند در تهران

طراحی و اجرای پکیج های پشت بامی

99

مرکز تجاری ساالریه قم

طراحی  -ارائه سیستم های گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع شامل (چیلر
و فن کویل)

99

مجتمع تجاری قاآنی شرکت وحدت بتن

فن کویل و چیلر و اجرای موتور خانه

90

مجتمع تجاری نگین فارس

هواساز  ،اگزاست فن های سایلنت و داکت فن کویل

95

پروژه انستیتو پاستور تهران

طراحی  -ارائه سیستم تهویه مطبوع شامل (چیلر و فن کویل)

96

پروژه درمانگاه بصیر شیراز

طراحی  -ارائه سیستم های گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع شامل (چیلر
و فن کویل)

97

بیمارستان بندرعباس

یونیت هوای تازه هیت ریکاوری

91

بیمارستان اعصاب و روان شیراز

فن کویل و هواساز

93

دانشکده پرستاری و مامایی واقع در تهران تقاطع
ولیعصر و نیایش

طراحی  -ارائه فن کویل

04

درمانگاه امام علی (ع) شرکت نفت شیراز

ارائه فن کویل  ،هواساز و اجرای موتورخانه

08

پروژه بیمارستان الزهراء اصفهان

طراحی -ارائه فن کویل

09

پروژه بیمارستان شهید محمد منتظری در نجف آباد ارائه و چیلر هواخنک و فن کویل ها

پروژه های تجاری

پروژه های بیمارستانی –پزشکی
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09

پروژه بیمارستان امین اصفهان

طراحی و ارائه فن کویل ها

00

پروژه بیمارستان کاشانی اصفهان

طراحی و ارائه فن کویل ها

05

پروژه بیمارستان دستغیب شیراز

طراحی و ارائه فن کویل ها

06

پروژه درمانگاه نادر کاظمی شیراز

طراحی  -ارائه سیستم تهویه مطبوع شامل (چیلر و فن کویل)

07

مرکز بهداشت علوم پزشکی اصفهان

چیلر

01

بیمارستان دنای شیراز

طراحی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ هواساز های اتاق
عمل

03

بیمارستان مسلمین شیراز

طراحی،نصب و راه اندازی سیستم BMS

54

بیمارستان شهید فقیهی شیراز

اجرای موتورخانه و فن کویل

58

بیمارستان شهید رجایی شیراز

اجرای موتورخانه  ،ارائه فن کویل

59

درمانگاه سعدی شیراز

اگزاست فن

59

درمانگاه ابوتراب شیراز

هواساز ،فن کوئل ،چیلر و اگزاست فن

50

بیمارستان قلب الزهرا

هواساز و اگزاست فن

55

بیمارستان چشم پزشکی بصیر

اگزاست فن

56

بیمارستان امیر

هواساز

57

درمانگاه دکتر تابعی

چیلر و فن کویل

51

درمانگاه شاهچراغ

فن کویل

53

بیمارستان سیرجان(شرکت چاوش راه بنا)

اگزاست فن

64

مرکز همایش های بین المللی میالد ،ساختمان برج
میالد و کلیه ساختمان های مربوطه

طراحی واجرای سیستم  District Cooling & Heatingبرای تامین
کل بار سرمایی و گرمایی در با مبدل های حرارتی صفحه ای هر یک به
ظرفیت  8444تن برودتی برای اولین بار در ایران

68

معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل سپاه

طراحی -ارائه فن کویل

69

ایستگاههای ده گانه متروی شیراز

طراحی ،مونتاژ ،نصب و راه اندازی تابلوهای برق آتشنشانی و DWP

69

تونل های کوهسار و فضیلت شیراز

طراحی سیستم کنترل،ابزار دقیق و مانیتورینگ اسکادای شامل
Siemens PLC Based Control System-CCTV/AIDEmergency Call-Traffic System
طراحی سیستم برق شامل سناریوی روشنایی نواحی مختلف درون تونل،
روشنایی روز  -شب و  ،UPSمدارات راه انداز جت فن با استفاده از سافت
استارتر،طراحی بانک خازن،دیزل ژنراتور،مدارات  Changoverو غیره

60

دانشگاه عالمه دهخدای تبریز

طراحی و نظارت بر تاسیسات

پروژه های اداری –صنعتی
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65

صنایع شیمیایی ایران

طراحی و نظارت – برج خنک کن بتنی به ظرفیت 8544تن

66

ورزشگاه نرجس شیراز

کولر ایرواشر

67

کارخانه کیمیا گاز پارسیان

هواساز و چیلر

61

شرکت حنانه سپهر سپاهان

طراحی  -ارائه سیستم تهویه مطبوع شامل (چیلر و فن کویل)

63

پروژه شعبه مرکزی بانک مسکن در خیابان فردوسی
تهران

طراحی و اجرای سیستم های VRF

74

پروژه تجاری-اداری گلریز خیابان قائم مقام فراهانی

طراحی و اجرای تاسیسات سرمایی و گرمایی

78

شرکت صنایع پشتیبانی طه

طراحی  -ارائه سیستم تهویه مطبوع شامل (چیلر 844تن و فن کویل)

79

شرکت پایا کالچ

طراحی ،ارائه سیستم و اجرای کل تاسیسات موتور خانه مرکزی

79

شرکت پویان صنعت

70

صنایع الکترو اپتیک اصفهان

طراحی و اجرای چیلر هوا خنک برای ساختمان اداری

75

ادارات کل بازرسی استان زنجان

طراحی -ارائه فن کویل

76

پروژه شرکت گاز استان همدان

طراحی  -ارائه سیستم تهویه مطبوع شامل (چیلر و فن کویل)

77

پروژه مجتمع جهان فوالدسیرجان

طراحی -ارائه فن کویل

71

فاز دوم خط اول متروی شیراز

اجرای سیستم تهویه مطبوع قسمت اداری

73

پروژه قرارگاه خاتم االنبیاء

ارائه پکیج های پشت بامی  85و  94تن

واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اجرای کلی تأسیسات

طراحی ،ارائه سیستم و اجرای کل تاسیسات و موتور خانه مشتمل بر 9
دستگاه چیلر یکپارچه هوایی  804تن اسکرو ،دو دستگاه دیگ فوالدی
 fondital 8,444,444kcal/hourایتالیا,هواساز ورطوبت گیر هوای
فشرده کمپرسورها ساخت kaori

14

هواسازهای بازیافت انرژی برای اماکن آموزشی
18

طراحی،ساخت ونصب توسط مجموعه آفتاب
مجتمع یاوران مهدی شیراز
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طراحی ،نصب و راه اندازی سیستم پکیج مولتی پمپ مخزن آب 84444
متر مکعب شامل  5عدد الکترو پمپ  884کیلو وات بهمراه  8عدد مبدل
فرکانسی سانترنو ایتالیا 0،عدد سافت استارتر دیجیتال سانترنو ،دو عدد
19

کارفرما اداره آب و فاضالب شیراز -ایستگاه سعدی

ارتفاع سنج آنالوگ با خروجی  ،Wirelessیک عدد گیرنده امواج - FM

شیراز

سیستم فوق جهت کنترل سطح مخزن آب جدید ایستگاه سعدی شیراز بر
اساس میزان آب مخزن پایین دستی و ارتفاع مورد نظر اپراتور عملیات
کنترل را انجام می دهد -ایجاد ارتباط با سیستم تله متری.

19

اداره گاز مرکزی شیراز

طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل فشار آب مصرفی

10

پروژه شرکت حنانه سپهر سپاهان

طراحی  -ارائه سیستم تهویه مطبوع شامل چیلر

15

پروژه کارخانه موکت سازی ایروانی

طراحی  -ارائه سیستم تهویه مطبوع شامل چیلر

16

پروژه کارخانه تولید سرکه تبریز

طراحی  -ارائه سیستم تهویه مطبوع شامل (چیلر و فن کویل)

17

پروژه ساختمان ادارت بانک مسکن در تهران

ارائه فن کویل های کاستی چهارطرفه

11

پروژه بازار مبل شماره  8یافت آباد

طراحی -ارائه فن کویل

13

دانشگاه زند شیراز

فن کویل و چیلر

34

دانشگاه مهدویت شیراز

طراحی  ،ساخت تجهیزات ( فن کویل  ،هواساز  ،اگزاست فن و چیلر) و
اجرا
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لیست برخی از پروژه های خاص و یا تحقیقاتی گروه مهندسی هوا پردازی آریا :
 طراحی و ساخت اولین پروژه ایرکولرهای آدیاباتیک درصنعت مس دنیا و اخذ مجوز از شرکت اتوتک فنالند درجایگزینی با برج هایباز به ظرفیت  81مگاوات در پروژه تولید اسید – مس خاتون آباد
 طراحی و ساخت  89دستگاه هوا ساز -ایر واشر کالس  1به ظرفیت  40,000 cfmبه سفارش شرکت های استام صنعت و واال قطعهتولید کننده قطعات خودرو از گروه عظام
 طراحی وساخت مبدل حرارتی هوا خنک مربوط به کوره خالء ساخت شرکت  Thermal guardآمریکا به سفارش مرکز پژوهشخواص مواد و انرژی.
 طراحی و ساخت دستگاههای سیکلون و غبارگیر صنعتی مجهز به سیستم Back washبا جریان هوای فشرده معکوس به سفارششرکت پیستون سازی ایران،صنایع ریخته گری دقیق الحدید،شرکت صایین صنعت.
 ارایه مقاله با عنوان "مقایسه بازدهی مبدل های گرمایی نوع  ، Heat pipeدورانی  Heat wheelو جریان متقاطع Cross Flowو کاربردهای آنها در بازیابی انرژی گرمایی" در اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در سال 8914
 طراحی،تولید،نصب وراه اندازی 9544دستگاه ابگرمکن خورشیدی با سطوح جاذب جوشی به روش پالسما و لیزر در نواحی مرکزی وجنوبی کشور سفارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور.
 طراحی و ساخت سیستم بازیابی انرژی گرمایی از دودکش کوره پخت لعاب کارخانجات مهرافروز طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ از راه دور چیلر های  Centuryدر سراسر ایران (در فاز اول بیش از 54دستگاه)
 باز طرح کندانسور چیلر جذبی  804تن زهش طراحی و ساخت چیلر های هیت ریکاوریو
.
.
.

با تقدیم احترام – شرکت هواپردازی آریا
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