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 بسمه تعالی  
 سرما تجهیز صبا معرفی جامع شرکت

 حوزه فعالیت 
 تهویه صنعتی و فیلتراسیون هوا

 تهویه مطبوع مرکزی

 تبرید صنعتی و سردخانه

 یکژنتاسیسات تهویه و های

 اطالعات ثبتی و حقوقی شرکت
 : سرما تجهیز صبا نام شرکت

 )اداره ثبت شرکت های استان قزوین( 12811شماره ثبت : 

 آدرس ثبتی شرکت : شهر قزوین

 آدرس دفتر )فروشگاه(: شهر صنعتی البرز

 شرکت : یمعرف

همکاران  صمجموعه با اتکا به تجربه و تخص ینرساند ا یبه استحضار م

سنل مجرب با ب صنعت ، جهت  در رتبو م فیدم یتفعال هدو ده زایش و پر

فشرده(  یو هوا یشی، گرما یشیسرما یسات)تاس یصنعت یپروژه ها یاجرا

 یو خارج یمعتبر داخلی مرتب (از شرررکت ها یزاتقطعات و تجه ینو تام

هواسررازان  ینفروش و خدمات پس از فروش شرررکت نو یندگیبا عنوان نما

 یاعالم مآن شررررکت محترم  با یخود را جهت همکار ی( آمادگ یناکسررر

 دارد.

 

 ارزشهای درون سازمانی

 

 مطلوب یفیتمان مقرروبا کزانجام تعهدات در  

 مستمر شتالش و کوش 

 یانبا مشتر طدررواب یبه اصول حرفه ا یبندیپا 

 یمیو صم یاپو یطمح یجادا 

 یو مهندس یریتمد زرو شدان زا یریبهره گ 

 یانمشتر یتمندیرضا یشبا افزا یصنعت طارتقاء رواب 

 یل(تعط یها زرو یحت )ساعته  24بصورت  ییپاسخگو 

 

 

 توانمندی ها

 تبرید( –هوای فشرده  –طراحی و اجرای ژایژینگ )سرد و گرم  

 یستمهایس یکیو الکتر یکیمکان یساتمشاوره درامور تاس 

 فشرده یو هوا یشی،گرمایشیسرما

 

 



 R-9912 شماره:  

 10/09/1400: بروزرسانی تاریخ   

                                                                                       

 

 

 Ventilation) )سرد و گرم  یانتقال هوا یکانال ها یزینگسا یطراح 

Duct Size 

 HAPیرساختمان توسط نرم افزار کر یو حرارت یبار برودت یطراح 

، سردخانه و خنک کن تابلو برق به همراه  یلرچ یبار برودت یطراح 

 ی و خارجیمعتبر داخل یانتخاب دستگاه توسط نرم افزار شرکت ها

جهت کندانسور ،  یتو پل یانواع مبدل پوسته لوله ا ینساخت و تام 

 کولر و ... یرکولر ، ا یلاواپراتور ، او

بجای منابع کویلداردر سرریسررتم گرمایش  یتکردن مبدل پل یگزینجا 

 نگهداری یو کاهش هزینه ها مرکزی

،  یشیسرما یستمهایآالت و ملزومات شامل: س ینماش یهکل ینتام 

و  یتروژنن ، (ژنراتور برق )برق  یفشرده ، مولد ها ی، هوا یشیگرما

 (یک) التراسون ی، رطوبت ساز سرد صنعت یژناکس
 

صفر،  یرزیی)مواد غذا ینگهدار یبانک و سردخانه ها یسساخت آ 

 (صفروتونل انجماد یباال
 

 یجبرج خنک کن ، پک ی،تراکم یلرهایسردخانه و چ ینصب و راه انداز 

کولر  برق ، سرد کن ، خنک کن تابلو یربانک ، ش یس،آ یمخابرات یها

ژنراتور ،  یزل(، د Roof Top Package) یپشت بام یج، هواساز ، پک یگاز

 آبگرم و بخار یلر، بو فشرده یکمپرسور هوا

 

، زهواسا یلر،و فرسوده چ یمیقد یتابلو برق ها یو بروزرسان یبازساز 

 & PLCتوسط ) فشرده یو بخار ، کمپرسور هوا یلرآبگرمسردخانه ، بو

HMIینورتر( و نصب ا  (VFD جهت راه انداز )الکتروپمپها ،  ی

 ی انرژ یها ینهو کاهش هز یدتبر یفشرده و کمپرسورها یهوا یکمپرسورها

 

 یشی، گرما یشیسرما ( HVAC ) یستمهایس یتخصص یراتو تعم ینکهدار 

 یها ، ادارات دولت کارخانجات ، سازمان)فشرده  یمطبوع و هوا یه، تهو

 (یدو مراکز خر یتجار ی، بانک ها ، ساختمانها یو خصوص

 

 

 

 

 ییاهم سوابق اجرا

 یرانا یونیلیورشرکت  یشیو گرما یشیسرما یساتتاس (نت  ) یراهبر 

 تهران ( شامل : – یو ساختمان دفتر مرکز ینکارخانه مستقر در قزو یتسا
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از  )یدتن تبر 250 یتن ال 15از  در ظرفیت های مختلف یلردستگاه چ 9 

  (تا کنون88سال 

 

شرکت  یکیو الکتر یکیمکان یساتتاس( LOTO ) یلوتو یاجرا 

 یرانا یونیلیور

 

آبهای شرکت  یکیو الکتر یکیمکان یساتتاس( LOTO ) یلوتو یاجرا 

 معدنی دماوند

 

صنایع بسته بندی حاج سید  ینگهدار یسردخانه ها (نت  ) یراهبر 

صفر ، تونل  یصفر ، باال یر، شامل : ز دستگاه 7تعداد  امیرپ -جوادی 

 تا کنون( 90)از سال  انجماد

 

صنعت  یانشرکت اروند بن یشیو گرما یشیسرما یساتتاس (نت  ) یراهبر 

 95)از سال تن تبرید 120هوا خنک و برج خنک کن  یدتن تبر 30 یلرچ -

 تا کنون(

 

تن و بازسازی کامل تابلو  30ور شل اند تیوب چیلر تراپتعویض اوا 

 شرکت اروند بنیان صنعت –برق 

 

 یمیشرکت فارکو ش و درایر تبریدی تن آب خنک 50 یلرچ یکل یراتتعم 

 (هنکل  )

 

پارس شامل :  یشرکت دنون لبن ی تاسیسات سرمایشیساختار یراداترفع ا 

،  تبرید  تن 50هواخنک   DXیونیت پکیج  یلرچ یپینگاصالح مدار پا

کمپرسور  ست 2 ) ینگهدار یسردخانه ها یدمدار تبر یپینگاصالح پا

 90کمپرسور اسکرو  ست 4)مجهز به سل  ینگکول بخار( اسب 100 پیستونی

اسب  15 )کمپرسور پیستونیصفر یباال ی، کانکس سردخانه  بخار( اسب

،آیس بانک اسب( 5ست کمپرسور اسکرال  2یشگاه )آزما یسردخانه  ،بخار(

تا  96از سال  اسب بخار( 200)کمپرسور اسکرو  چیلد واتر آمونیاکی

 کنون

 

 یمیشرکت فارکو ش یدیتبر یرتن آب خنک و درا 50 یلرچ یکل یراتتعم 

 ) هنکل (
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تن تبرید( و  450الی  50)چیلرها ) اورهال و فصلی تعمیرات ( راهبری 

الی  92)از سال  دماوند معدنی آبهای شرکت صفر باالی نگهداری های سردخانه

97) 

 

هزار کیلو  800 آبگرم یلربو دستگاه 2اورهال ) ی و فصل یراتتعم 

تن  100رالی 60و هواخنک  آب خنک یلرچدستگاه  4و  کالری بر ساعت

و ادارات تابعه ( از  یناستان قزو ی( اداره کل ارشاد اسالم تبرید

 تا کنون 90سال 

 

 ید(تن تبر 100 یال 60 یلرهای هواخنک )اورهال  چ ی وفصل یراتتعم 

 یسازمان غذا و داروو  یناستان قزو یدانشگاه و ستاد علوم پزشک

 96 یال 90استان ( از سال 

 

نساجی  ی) در شرکت هایراتو تعم ینگهدار ینو تکنس یکارشناس فن 

 یچسب ، نساج یرانمحرکه ، ا یرو، ن یمحک یداروساز آرتا موکت،تاژ،

 ییو مواد غذا ییرجا یدشه یروگاهفردوس ، هوا سلولز ، ن دل ینزر

 یدستانب

 

بانک  یسبرج خنک کن ، خنک کن تابلو برق ، آ یلر،چ یتخصص یراتتعم 

سازها یجو پک یلر، بو  یمعدن ی، آبها یونیلیورایران  یشرکتها یهوا

ش یدماوند ، دنون لبن سته  یانسحر ، اروند بن یرپارس ،  صنعت ، ب

  یمیتاکستان ، هنکل  فارکو ش یرازیشه ، ش ینالبرز ، فوم کاسپ یبند

سوپ شت ، ر ین، آو یتا،  س یزد ستمموج  ش ی شه،  سج ی ،  ینفلوت فار

 ینذوب آهن غرب ، قارچ باران ، قارچ نمونه کوه یم،حک یمیشرر یندفرا

 یک،پارس ، تالش پالست ی، کاش یرانا یک، قارچ آسمان کبود ، البرز چل

استان و ستاد علوم  یو ستاد غذا و دارو ینقزو یم پزشکدانشگاه علو

  و ادارات تابعه ینقزو یاستان ، اداره کل ارشاد اسالم یپزشک

 

 یلرهای، هوارسان و چ VRF یستمس یدرخصوص راهبر یارائه مشاوره تخصص 

،  یمکسو ی، مانداسو یرانا یاشتهارد ، کنتور ساز BAT PARSشرکت 

کشاورز ، پارس  یمی، ش ینمرکز قزو یمایسازمان صدا و س یات،پارس ح

 ....و یانح

 

رستوران  ییمواد غذا یسردخانه ها راتی، ساخت و تعم یراه انداز 

، سردخانه   یرپام ییمواد غذا ، فه ، صد، نمون یردالق،  یاقبال یها

 یانآقا یهن، پخش م  ینچیپرپ یآقا ینو، پخش دوم یخسرو  یآقا یها
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شعبانیبی حب  ستانب) یو  پار س  ی، دنون لبن ینقزو ییرجا یدشه یمار

 (یدستانب یی، مواد غذا

 

دارو  یسپرد یاسشرکت  یکیو مکان یکیالکتر یساتتاس ییمشاور اجرا 

 1397 -ین(قزو یپارک علم و فن آور )

 

ستاره  4، رستوران  یکیو مکان یکیالکتر یساتتاس ییمشاور اجرا 

  1397 - غدادیب

 

 استنلس یوباواپراتور شل اند ت( یضتعو )، ساخت ، و نصب  یطراح

 1397 – یرانا یونیلیورشرکت  یدتن تبر 90مداره  6 یلاست

 

، اگزاست فن و هواساز مجهز به  یصنعت یلفنکو )اقالم  ینو تام یهته 

مختلف ) پروزه  یها یتدستگاه در ظرف 14سه راهه به تعداد  یموتور یرش

 1397 – یرانا یونیلیور( شرکت  ینکاسپ

 

دستگاه   6 تن فایبر گالس ،  50دستگاه برج خنک کن  1 ینو تام یهته 

 1397 – زاک یرانمختلف جهت شرکت ا یها یتآبگرم در ظرف یتره یونیت

 

 1398 – ساک یرانشرکت ا ییمشاور اجرا 

 

تن تبرید جهت  30 دو  مداره  طراحی، ساخت و اجرای سردخانه ی  

 1398 – نگهداری مواد اولیه شرکت یونیلیور ایران

 

دستگاه  2شامل تهیه و نصب  اجرای پروژه ای شرکت نوتریکا )پچ پچ( 

تن تبرید دو مداره ، دو ست موتورخانه ی حرات مرکزی  30و  15سردخانه 

 6دستگاه فنکویل سقفی و دیواری، اورهال  13، بویلر آبگرم پروسسی ، 

،دو DXست یونیت پکیج برودتی حرارتی  4ست سردخانه ی نگهداری، اورهال 

- 98)  –تن 50کن مدار بسته  تن ، یکدستگاه بررج خنک 30دستگاه چیلر 

99) 

 

 1399 – سرویس دورره ای سردخانه های شرکت نوتریکا )پچ پچ( 

 

متر مکعب بر دقیقه جهت انبارمواد  15000هواساز ساخت  و یطراح 

 1399 – یرانا یونیلیورشرکت  اولیه
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ست موتورخانه ی حرارت و  3اورهال کلی تاسیسات حرارتی و برودتی) 

 1399 – مرکزی( شرکت کنتور سازیبرودت 

 

رفع ایرادات سردخانه ی نگهداری دنون لبنی پارس شامل اصالح پایینگ  

 1399 – و نصب تجهیزات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز

 

ست اکوموالتور و اویل سپراتور جهت سردخانه های نگهداری  4نصب  

پرشر گیج ها به )شامل تغییرات لوله کشی مسی ، نصب پرشرسوییچ ها و 

 1399 – همراه کابل کشی ، عایقکاری ، جوشکاری( شرکت دنون لبنی پارس

 

ست موتورخانه ی حرارت و  5اورهال کلی تاسیسات حرارتی و برودتی ) 

 1400 –برودت مرکزی ( شرکت کنتور سازی

 

ست سردخانه ی زیر صفری و باال صفری  7اورهال کلی تاسیسات برودتی) 

 1400 – انجماد ( شرکت پامیرو تونل 

 

 –یانرکت پارس حش-اسب بخار 100ی فشرده سرویس کامل کمپرسور هوا 

1400 
 

نصب ، کانال کشی ، عایقکاری ، پایپینگ و   راه اندازی هواساز  

 1400 – فوت مکعب بر دقیقه شرکت یونیلیور ایران 15000

 

تهیه و نصب )ساخت تابلو برق ، ساخت استراکچر و نصب در محل(،  

 1400 – کیلو وات شرکت یونیلیور ایران 40یونیت هیتر برقی 

 

نصب ، کانال کشی ، عایقکاری ، پایپینگ و   راه اندازی هواساز  

 1400 – فوت مکعب بر دقیقه شرکت یونیلیور ایران 15000
 

 

تن تبرید و  30انجام محاسبات طراحی و ساخت سردخانه ی نگهداری  

 0140 –تن تبرید سایت شیراز و آمل شرکت دنون لبنی پارس  100

 

تن تبرید و  30انجام محاسبات طراحی و ساخت سردخانه ی نگهداری  

 1400 –تن تبرید سایت شیراز و آمل شرکت دنون لبنی پارس  100

 

تن تبرید به همراه  60دستگاه چیلر آب خنک  2سرویس و راه اندازی  

 1400 –شرکت غنچه پرور  –برج خنک کن 
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اسب و  90سرویس سردخانه های نگهداری شامل کمپرسورهای اسکرو  

 1400 –اسب شرکت دنون لبنی پارس  50پیستونی 

 

 1400-رولشرکت ایران –تن تبرید هوا خنک پروسه 10راه اندازی چیلر 

 

شرکت سان -مداره هواخنک 3تن 180انجام محاسبات طراحی و مشاوره چیلر 

 0140 –استار

 0140 –شرکت سان استار-سردخانه های زیر صفری ساختاری رفع ایراد  

 
 

 عامل یرمد یو کار ی، سوابق آموزش یمشخصات فرد
  یمشخصات فرد(الف

  نیزو، محل اقامت : ق ینزو، محل صدور : ق 1357متولد ،  یشیدرو یهاد

 یلیسوابق تحص(ب

 ، دانشگاه آزاد اسالمی تاکستانکارشناسی تکنولوژی برق قدرت 
 

 سوابق اموزشی مدیر عامل و کارکنان
 یساز ینبخار در شرکت ماش یگد یو اپراتور یرات، تعم یدوره نگهدار

 اراک

 یدر اداره کل کار و رفاه اجتماع یو حفاظت فرد یمنیکالس آموزش ا

 یناستان قزو

 یراندر شرکت گلد یکولر گاز یسنصب و سرو ینتکنس یدوره آموزش

 یشرکت فن)ساعت 48به مدت  PlcS5 - یشرفتهوپ یدوره آموزش مقدمات

 (سامان صنعت سبز یمهندس

 

 یمهندس یشرکت فن)ساعت 20به مدت  Plc S7200 - یدوره آموزش مقدمات

 (سامان صنعت سبز

سامان  یمهندس یشرکت فن)ساعت 12به مدت   LOGO – یدوره آموزش مقدمات

 (صنعت سبز

 یران(ا یکشرکت البرزچل)ساعت 24به مدت  یوماتیکپن یمقدماتدوره آموزش 

 

 تهیه و توزیع هوای فشرده ) شرکت هواابزار تهران( یدوره آموزش مقدمات

 دانشگاه صنعتی شریف HSEشرکت در همایش 

 یران(ا یکشرکت البرز چلی)وسربرست یرتدوره آموزش مد

 

 یران(ا یکشرکت البرز چل) S5 -دوره آموزش 

 (موسسسه زبانسرا)  یسیزبان انگلآموزش 
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 (شرکت تبادل کار) 2و  1 یتراکم یدتبر یدوره تخصص

 )شرکت تبادل کار( سیسمهای برودتی یدوره تخصص

 )شرکت تبادل کار( اصول تبرید و هیدرولیک در چیلرهای آبی یدوره تخصص

 در شرکت فستو یوماتیکو پن یدرولیکه یستمهایس یردوره تعم

 کامپیوتریمهارت های 

 Power point - Word - Excel - Auto Cad – Solid work – Eplan ینرم افزارها
 

دانفوس،  یر،کر یشرکت ها (Selection Tools )انتخاب دستگاه  ینرم افزارها

 ، تبادل کارآرشه کار، ساراول ، امرسون ، فراسکلد، یتزر،، ب یندور

 

 

 

 

 

 
 با احترام

 هادی درویشی
 

 

 

 

 
 

 
 

 


