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معرفی گروه
شرکت فنآوران برج خنک کن آرمین باا داشا پ پیناینه ناودنی در انعت بارک خنا کاپ و دارا باودن
نمایندگی شرکت  GEA Polacel b.v.هلند با تجربه بیش از 40سال در زمیناه سااخت و نراحای بریهاای
خن کپ بعنوان یکی از بزرگ ریپ سازندگان برک خن کپ در سطح دنیا ایاپ اف ااار را دارد تاا باا همیااری و
مساعدت نایع بزرگ در یهت رفع نیازهای نعت کنور و در قدم بعدی بومی نمودن ایپ نعت در کنور گام
محکمی در راس ای اع الی نعت کنور عزیزمان ایران بردارد.
مدیریت ایپ شرکت با داش پ تجربه نودنی در زمینه ساخت و مدیریت ایرای پروژه های بزرگ برک خن کاپ
در نایع نفت ،گاز ،پ روشیمی ،نیروگاهی ،ذوب آهپ ،فودد ،نایع بزرگ شیمیایی وغااایی و همننایپ پاروژه
های بزرگ عمرانی ایپ انمینان را ایجاب می کند که در سریع ریپ زمان و به به ریپ نحو ممکپ و با پاییپ تریپ
هزینه نیاز نایع ما لف را تامیپ نماید.
همننیپ ایپ شرکت با شناسایی نمودن نیازهای نایع در زمینه تامیپ و تعمیارات اساسای و نراحای دوبااره و
یایگزینی قطعات ما لف بریهای خن کپ از قبیل انواع فپ های محوری ،گیاربک ،،درایاو شافت ،پکینا و
قطره برگردان ،انواع نازلها ،ویبرشپ سوئیچ و نهای ا برک های خن کپ کامل در همه ظرفیت ها و بطور نامحدود،
قابلیت تامیپ ،نصب و راه اندازی تمامی تجهیزات فوق را با کوتاه ریپ زمان ممکپ و از شرک های ا لی و مع بار
دارد.

چارت سازمانی

واحد های سازمانی
 )1دفتر مرکزی:
دف ر مرکزی شرکت فنآوران برک خن

کپ آرمیپ که وظیفه ارتباط بیپ باش تولید و بازار مصرفی را به عهده دارد در باش های

زیر فعال می باشد.


مدیریت



معاونت بازرگانی



معاونت اداری و مالی



معاونت فنی

 )2تحقیق و توسعه:
واحد تحﻘیق و توسعه) (R&Dدر یهت بهینه سازی و اس فاده از تکنولوژی روز یهان در شرکت فنآوران برک خن

کپ آرمیپ

فعال میباشد .ایپ واحد با بهااره گیری از امکانات آزماینگاهی و دس گاههاای اندازه -گیری و همننیپ ارتباط با شرک ها و
انجمنهای مع بر یهااااانی در زمینه ساخت بریهای خن

کپ و سایر تجهیزات تباااادل حرارت و برودت مانند  GEA 2Hو

GEA Eco felex , GEA Polacel B.V.و  ...یهت تولید محصودت یدید به پﮋوهش و ناوآوری میپردازد.

واحد های سازمانی
)3واحد فنی مهندسی :
با تویه باینکه اکﺜر بنیانگااران شرکت فنآوران برک خن

کپ آرمیپ م اص ان نعت حرارت و برودت محسوب میگردند لاا ایپ شرکت

با پن وانه غنی از مجموعه مناوریپ برخوردار میباشد که ایپ شرکت را در زمینه دس یابی به راهکارهای یدید در دس یابی به تکنولوژی

پینرف ه در ساخت محصودت یدید یاری میکنند.
 تحﻘیﻘات در ارتباط با انالعات و فناوری های یدید
 تحﻘیﻘات در ارتباط با نراحی دس گاههای یدید و نظارت بر تولید آنها
 واحد فنی مهندسی حلﻘه ارتبانی میان واحد مهندسی تولید و واحد تولید
 تنظیم کاتالوگ های فنی محصودت
 تنظیم و ارسال دس ورالعملهای کاری و فنی مورد نیاز
 تهیه انالعات فنی الک ریکی و مکانیکی دزم ،یهت خدمات پ ،از فروش برای پروژه ها
 تهیه Technical Dataو نﻘنه های فونداسیون و لوله کنی ،یهت کلیه قراردادها
 و بررسی و کن رل دس گاهها ،در حیپ تولید توسط واحد فنی مهندسی انجام می پایرد.

واحد های سازمانی
)4واحد خدمات پس از فروش( نصب و اجرا)
شرکت فنآوران برک خن

کپ آرمیپ با اس فاده از کادر مجرب و ماهر در باش خدمات پ ،از فروش ،نصب ،تعمیر و راهاندازی

کلیه دس گاههااای تولیدی شرکت فنآوران برک خن

کپ آرمیپ و GEAرا در سراسر کنور برعهده دارد .پرسنل ایپ باش

پ ،از پنت سر گاااردن دوره های ویﮋه در کارخانه و باش تولید با آشنائی کامل به عملکاااارد و کاربری دس گاهها  ،خدمات
مورد نیاز من ری را در کوتاه ریپ زمان بانجام میرسانند.

واحد های سازمانی
)5واحد تولید
واحد تولیدکارخانه شرکت فنآوران برک خن

کپ آرمیپ در زمینی بمساحت  5400م ر مربع در شهرک نع ی خرم دشت در

اتوبان قزویپ_زنجان واقااع شده است .سالن تولید به مساحت 2000م ر و 600م رمربع انبار در چهار باش تولید انواع فیلین
(پکین ) ،قطره گیر ،قطعات فایبرگالس و سالپ مون اژ فعالیت دارد.

دامنه فعالیت(محصودت)
 برج خنک کن بتنی
•
•
•
•

کپ سازه

نراحی ،تامیپ تجهیزات ،ایرا و نصب و راه اندازی انواع برک های خن
ب نی در ظرفیت ها و ابعاد ما لف م ناسب با نیاز پروژه ها
ارایه آرایش و چیدمان خاص ،م ناسب با فضای مویود در سایت یکی از قابلیت های
منحصر بفرد کارشناسان ایپ شرکت می باشد.
قابلیت نراحی بر اساس محدودیت های پروژه از لحاظ مصرف انرژی  ،یانمایی و یا
کیفیت پاییپ آب
قابلیت نراحی یهت سیس م های خن کپ Sea water



برج های خنک کن با سازه استنلس استیل و بدنه فایبرگالس SS/FRP

•

نراحی ،ساخت ،نصب و راه اندازی انواع برک های خن کپ سازه فلزی با
پوشش بدنه فایبر گالس از  1م ر مربع تا  300م ر مربع سطح هر سل
م ناسب با نیاز پروژه ها و ظرفیت مورد نیاز
قابلیت اس فاده از فلزات با آلیاژ های م فاوت م ناسب با کیفیت آب و
شیمیایی مویود در آن ()SS304-SS316L-HDGS
قابلیت یایگزینی با برک های قدیمی چوبی بر روی حوضنه مویود در مدت
زمان بسیارکوتاه کم ر از ی ماه
قابلیت نراحی بر روی هر سازه و مکان مویود
ایرا و نصب سریع و در سایت
سی سال گاران ی بدنه و اس راکنر

•
•

•
•
•

 برج های خنک کن با سازه فایبرگالس و بدنه فایبرگالس FULL FRP
•
•
•

•
•
•
•

نراحی ،ساخت ،نصب و راه اندازی انواع برک های خن کپ سازه فایبر گالس
با پوشش بدنه فایبر گالس  Full GRPاز  1م ر مربع تا  300م ر مربع
مناسب یهت برک های خن کپ با کیفیت آب پاییپ و محیط های خورنده و
شیمیایی
قابلیت یایگزینی با برک های قدیمی چوبی بر روی حوضنه مویود در مدت
زمان بسیارکوتاه کم ر از ی ماه
مﻘاوم در برابر آتش
قابلیت نراحی بر روی هر سازه و مکان مویود
ایرای و نصب سریع در سایت
سی سال گاران ی بدنه و اس راکنر

 تهیه مدارک فنی و مهندسی برج های موجود و مشاوره جهت بهینه سازی
•

انجام محاسبات مجدد و اندازه گیری راندمان برک

•

نراحی و انجام تغییرات در برک یهت افزایش بهره وری

•

انجام تغییرات و محاسبه شرایط برک با فیلین

•

رفع عیوب نصب و نراحی برک ها

•

مناوره یهت انجام تغییرات اح مالی برک ها

های نسل یدید

 جایگزینی برج خنک کن های قدیمی با برج های جدید (انحصاری)
•

یایگزینی برک های خن

کپ چوبی با برک های مدودر GRP

•

امکان نصب بر روی بیسیپ (حوضنه) قدیمی و مویود

•

عدم نیاز به ایرای مجدد سیس م پمپ ها و اس فاده از پایپین

•

نصب سریع و بدون نیاز به توقف واحد

•

گاران ی سی ساله بدنه و عملکرد برک

مویود قدیمی

 انجام سرویس های دوره ای و تعمیرات اساسی
•

تعویض فیلین

•

تعویض قطره برگردانها و باز سازی اس راکنر برک

•

تعویض تجهیزات ماشینری و تنظیم زاویه فپ ها و تنظیم مجدد تجهیزات

•

تنظیم و کن رل سیس م توزیع آب

•

تعویض و یایگزینی برک های قدیمی با بریهای یدید

ها و نصب آنها

 فیلینگ برج های خنک کن
کپ از ینPP , PVC ،

•

ارائه انواع فیلین

بریهای خن

•

ارائه انواع فیلین

های گرید اسپلش و اسپلش یهت آبهای آلوده

•

ارایه انواع فیلین

های آن ی باک ریال

•

ارایه انواع فیلین

های دمای باد یهت مصارف خاص

•

محصولی از GEA 2H Water Technology

 قطره برگردان برج های خنک کن
کپ از ینPP , PVC ،

•

ارائه انواع قطره برگردان های بریهای خن

•

ارائه انواع قطره برگردان های تیغه ایی و دنه زنبوری

•

ارایه انواع قطره برگردان های آن ی باک ریال

•

ارایه انواع قطره برگردان های دمای باد یهت مصارف خاص Demister

•

محصولی از GEA 2H Water Technology

 نازل و سیستم توزیع آب برج های خنک کن
•

ارائه انواع لوله های PP , uPVC , GRP

•

ارائه انواع نازل های تحت فنار Non Clogging

•

ارائه انواع نازلهای اسپلش یهت آبهای با آلودگی باد

•

ارائه قطعات مورد نیاز نصب ،تسمه های اس نل ،اس یل

•

ارائه انواع اتصادت فنار قوی یهت اس فاده در سیس م توزیع آب

 گیربکس های کاهنده برج های خنک کن
•

ارائه انواع گیربک ،های کاهنده هم محور و زاویه قائم

•

ارائه مناوره یهت یایگزینی گیربک ،های قدیمی با یدید

•

ارائه و تامیپ قطعات یدکی مورد نیاز

 فن های محوری  ALU/GRPباله ای شکل برج های خنک کن
•

ارائه انواع فپ های محوری باله ای شکل

•

ارائه انواع فپ از ینGRP ،و Aluminum

•

ارائه و تامیپ قطعات یدکی مورد نیاز

•

نراحی و یایگزینی فپ های قدیمی با فپ های یدید

•

ارائه مهندسی و اندازه گیری شرایط کارکرد فپ و بهبود بهره وری

 درایو شفت های فایبر کربن Fiber Carbon
•

ارائه انواع درایو شفت های کامپوزی ی فیبر کربپ

•

ارائه و تامیپ قطعات یدکی مورد نیاز

•

نراحی و یایگزینی گاردان های قدیمی با درایو شافت های یدید

•

انجام تعمیرات و تنظیم های مورد نیاز

 انواع تجهیزات اندازه گیری
 ویبرینپ سوئیچ Vibration
 اویل لول Oil Level

 فن استک های GRP
های کامپوزی یGRP / FRP

•

ارائه انواع فپ اس

•

ارائه انواع فپ اس

•

ارائه و تامیپ قطعات یدکی مورد نیاز

تا قطر  40فوت و ارتفاع  13فوت

•

نراحی و یایگزینی فپ اس

•

ارائه مهندسی و کاهش نویز و ارتﻘاء بهره وری فپ

های قدیمی فلزی با فپ اس

های یدید

سوابق کاری



فروش و تامیپ و ساخت  4سل برک خن
فروش و تامیپ دو سل برک خن

کپ شرکت فودد بافق (در مجموع به ظرفیت  6000م ر مکعب در ساعت)

کپ واحد زمزم  1مج مع فودد خوزس ان به ظرفیت  4400م ر مکعب در ساعت

(کارفرما شرکت فودد خوزس ان)


فروش و انجام تعمیرات اساسی برک های خن

کپ واحد زمزم  2فودد خوزس ان به ظرفیت  4400م ر مکعب

(کارفرما شرکت فودد خوزس ان)


تامیپ و نصب بریهای خن

کپ نرح گس رش پادینگاه ا فهان با ظرفیت  44000م ر مکعب در  11سل

( کارفرما شرکت مپنا) ایپ پروژه بدلیل منکالت مالی کارفرما و شرکت مپنا در حال حاضر م وقف می باشد.




تامیپ و نصب و راه اندازی بریهای خن کپ پروژه ا الح آب یکبار گار پادینگاه آبادان با ظرفیت  36000م ر مکعب
در  12سل ( کارفرما منارکت عمراب -سدید یهان نعت)
تامیپ بریهای خن

کپ پروژه اوره و آمونیاک پ روشیمی شیراز

پاالیشگاه آبادان

به ظرفیت  36000م ر مکعب در  9سل (کارفرما شرکت هیربدان)

پتروشیمی شیراز

سوابق کاری


تامیپ و نصب بریهای خن

کپ پروژه مج مع م انول ارگ شیمی به ظرفیت  26000م ر مکعب در  7سل

(کارفرما شرکت تهران ینوب)


تامیپ و نصب بریهای خن

کپ پروژه مج مع پ روشیمی دوان به ظرفیت  26000م ر مکعب در  7سل

(کارفرما شرکت تهران ینوب)


فروش و نصب 4سل از بریهای خن

کپ پ روشیمی فپ آوران (فروش و نصب  700م ر مکعب پکین



فروش و نصب  3سل از بریهای خن

کپ پ روشیمی بوعلی سینا (فروش و نصب  550م ر مکعب پکین

و ساپورت گااری)
و ساپورت گااری)

پاالیشگاه آبادان
پتروشیمی شیراز
پاالیشگاه آبادان

پتروشیمی امیرکبیر

سوابق کاری


فروش و نصب 4سل از بریهای خن

کپ فودد کاوه (فروش و نصب 900م ر مکعب پکین



فروش و نصب 2سل از بریهای خن

کپ فودد خوزس ان (فروش و نصب 500م ر مکعب پکین

اسپلش و ساپورت گااری)



فروش و نصب 3سل از بریهای خن

کپ فودد هرمزگان (فروش و نصب 1100م ر مکعب پکین

اسپلش و ساپورت گااری



مدیریت ایرای پروژه تعویض پکین

و قطره گیر هفت سل از بریهای خن

(تعویض  1100م ر مربع قطره گیر برای بریهای خن

اسپلش و ساپورت گااری)

کپ پ روشیمی فپ آوران

کپ )

پتروشیمی فن آوران

فوالد کاوه

فوالد خوزستان

سوابق کاری


مدیریت ایرای پروژه تعویض پکین

و قطره گیر چهارده سل از بریهای خن

(تعویض 4000م ر مربع قطره گیر و  5200م ر مکعب پکین


مدیریت ایرای پروژه تعویض پکین

بریهای خن

و قطره گیر شش سل از بریهای خن

( تعویض 1900م ر مربع قطره گیر و  2300م ر مکعب پکین

کپ پ روشیمی مارون
کپ واحد الفیپ  12فپ و واحد )EO/EG
کپ پ روشیمی امیرکبیر

بریهای واحد الفیپ)



مدیریت ایرای پروژه تعویض پکین



مدیریت ایرای پروژه تعویض قطره گیرهای مرکز تحﻘیﻘات و فپ آوری پ روشیمی()MTP

و قطره گیر دو سل از بریهای خن

کپ پ روشیمی رازی

پتروشیمی بوعلی

پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی مارون

برخی پروژه های ایرا شده
کارفرما

موضوع قرارداد

محل پروژه

مبلغ قرارداد

شرکت فوالد خوزستان

خرید و نصب یک دستگاه برج خنک کن
پرتابل

اهواز

348.097یورو

شرکت پتروشیمی مارون

خرید فن ،گیربکس و موتور و درایو شفت

ماهشهر

 67.484یورو

شرکت فوالد خوزستان

مجموعه قطعات برج خنک کن

اهواز

274.796یورو

شرکت فنی مهندسی تهران جنوب

خرید و نصب یک دستگاه برج خنک کن بتنی

عسلویه

550.000یورو

شرکت هیربدان

خرید و نصب یک دستگاه برج خنک کن بتنی

مرودشت

1.200.000یورو

شرکت سدید جهان صنعت

خرید برج خنک کن به همراه لوازم یدکی

اهواز

234.496یورو

شرکت پتروشیمی امیرکبیر

خرید گیربکس SUMITOMO

ماهشهر

99.396یورو

شرکت فنی مهندسی تهران جنوب

خرید و نصب 7سل برج خنک کن بتنی

عسلویه

460.000یورو

برخی پروژه های ایرا شده
کارفرما

موضوع قرارداد

محل پروژه

مبلغ قرارداد

شرکت فوالد هرمزگان

فروش فیلینگ FC 70.34

بندر عباس

 9.361.628.080ریال

شرکت فوالد ویان

خریدفن و فن استک و گیربکس

همدان

2.900.000.000ریال

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

فروش فیلینگ FC 70.34

بندر عباس

 4.133.324.800ریال

شرکت پاالیش نفت آبادان

خرید  1890متر مکعب فیلینگ پنل

آبادان

7.287.415.200ریال

شرکت پتروشیمی امیرکبیر

خرید 1600متر مکعب فیلینگ

ماهشهر

7.040.000.000ریال

شرکت پتروشیمی فن آوران

تهیه و نصب فیلینگ برجهای
واحد متانول اسید استیک

ماهشهر

2.100.000.000ریال

شرکت پتروشیمی بوعلی

فیلینگ ها و ساپورت های برج خنک کننده

ماهشهر

2.300.000.000ریال

منابع و شرکت های همکار

گواهینامه و رضایت نامه ها

ارتباط با ما
بلوارآفریقا ،خیابان کیش ،شماره  ،36واحد 6
تلفن  ، 88785791 _ 3:فکس 88786292 :

www.ctti.ir

