
5A01-A01/1گسترش تاسیسات پیکان1

5A02قالب سازان ستاک اصفهان2

5A03ایمن ساز آب پارس کیمیا3

5A04آدر توان نامی4

5A05بهرشد5

5A06(تهاتر)نشریه چیلر و برج خنک کن 6

5A07اسپید صنعت سبک سازان7

5B01پارس سیستم انرژی8

5B01/1آریا صنعت زبیدی آسیا9

5B02اطلس تک جاوید پارس10

5B03آذر پمپ ایرانیان11

5B04(کول سامر)تابستان سرد کویر 12

5B05نو اندیش آب کاسپین13

5B06-B06/1پاکاب فرآیند نوین14

5C01مخزن فوالد رافع15

5D01پاکاب فراز صنعت هزاره16

5D02سوزان بستر صنعت سهند17

5D03کوالک گستر یزد18

5E01سارین تهویه19

5F01تبادل صنعت اسپادانا20

غرفهسالن

لیست مشارکت کنندگان نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات 

1399و سیستمهای سرمایشی وگرمایشی

ف
دی

ر

نام شرکت



غرفهسالن ف
دی

ر

نام شرکت

5F02آهار فناور سپهر21

5G01گشتاور فنون مهر22

5G02هایا23

5H01فن آوری های سبز بهساز24

5H02حامی سازه آسایش25

6A01صافیاد26

6A02محیط صنعت پاسارگاد27

6A02/1سپهر دنیا28

6A03جاروی مرکزی آکو29

6A04صدای آب دریا30

6A05میراب لوله آرین31

6A06سدید پیام پاسارگاد32

6A07درویش پایا33

6A07/1پویندگان آفرینش کیهان34

6A08بانی بست پارس35

6B01دان ارتباط گویا36

6B02رادمان کاویان سپاهان37

6B03صنعت سازان رادیاتور شرق38

6B04(رامین) (فارآب)پترو استیل پارسیان 39

6B05اطلس سرما40

6B06مه گستر آرارات41

6C01تاسیسات راندمان42



غرفهسالن ف
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ر
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6C02آسیا-ایران اتصال43

6C03آرمان بهین پژوه44

6C04کاراتکنیک45

6C05گروه ایده پردازان دانش پژوه ایزدیار46

6C06نورتاب47

6D01معراج تجارت پگاه48

6D02سازه های سیار فارسان49

6D03پاک آب کنترل50

6D04بهین ثبت51

6E01فوالد صنعت صانعی52

6E02 نانو آریسا پوشش53

6E03آرمان یکتا فن آسایش54

6F01هلکو سحر گاز55

6F02گروه صنعتی پارس تام آرا56

6F02/1سرد جوش57

6F02/2مهار مشعل سبز58

6F02/3هوادست سازه ماد59

6F04فلکسور پارس60

35A01زمهریر کیش61

35A02برنولی62

35A03تهویه ناب آریسان63
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35A04گروه مهندسین تتا64

35B01سرماسازان وستا صنعت65

35B02موسسه یکتا پیام مانا66

35B04-B05بدرتک الکتریک67

35C01نار ایمن فرنام کهن68

35C02ماهان تهویه مانا69

35C03فن آوران هوا پاسارگاد70

35D01توچال الکتریک71

35D02تهویه سازان وطن72

35D03آوند انرژی73

35E01یوتاب تهویه آریا74

35F01اورین تهویه آوا75

35F02تهویه آرسام76

38A01ماشین سازی اراک77

38A02جهان راهکاران پارس78

38A03تهویه دانان تهران79

38A04پایدار تهویه بام80

38A05فارس ماشین سومر81

38A07تهران آسای82

38B01جهان تهویه اعتماد83

38B02کارا روش صبا84
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38B03ثقفی85

38B04پایدار راهکار هوشمند87

38C01وگ ایران88

38C02صنایع ایران نوین و آب بند89

38D01جهان راهکاران پارس90

38E01تهویه تهران91

38F01افرا گستر ساتیار92

38F02پاکمن93

38H01آبتین94

38H02باستان تهویه ایرانیان95

38H03کوه بر96

38K01عمران تهویه97

31AA01تهویه هامون98

31AA02(کیزایران)سیال کنترل 99

31AA03نوآوران تاسیسات پویا100

31AA04قطعه سازان شوکت101
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31AA05نوآوران ویس استا102

31AA06فن آوران الکتروموتور آریا103

31AB01برونتاب انرژی104

31AB02طاها قالب توس105

31AB03انجمن علمی و حرارتی برودتی ایران106

31AB04جاروی مرکزی کسری107

31AB05فاران سرویس108

31AB06(داکت)دریچه آوران کار و تالش 109

31AC01سرمایش گرمایش تهویه مانلی110

31AC02فن آوران نصب تاسیسات پارسیان111

31AD01فراز ماهان عایق پایدار112

31AD02تهویه بیستون پارسیان113

31AE01فرجام صنعت ابتکار114

31AF01ارتعاشات صنعتی ایران115

31AF02خانه تاسیسات116

31AG01لیو نفیس پارس117
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31AG02بهین انتخاب ویرا118

31AG03آریا بارون توس119

31BA01فرآیند سازان مهاب120

31BA02هیو افراس آب121

31BA03کاالی مس نجمی122

31BA04میتسویی123

31BB01سی-ام-صنعتی آ124

31BB02پالستومین125

31BB03(خزر فن)صنایع الکترو موتور ایران126

31BB04آریا آتسز127

31BB05الکتروموتور گلپایگان آریا128

31BB06ثنا مبدل توسعه پارس129

31BB07ویستا مهر سپاهان130

31BC01سانا عایق131

31BC02سدنا132
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31BC03بهرادین انرژی پرشین133

31BD01صنایع مس شهید باهنر134

31BD02بابا صنیع135

31BD03انرژی سبز صدر واقفی136

31BE01صنایع پدیده ایرانیان فن137

31BF01پژوهشگران الکترونیک خودرو کامیاب138

31BF02سیال کنترل139

31BF03سرماسازان بهار زاگرس140

31BG01رادمان پالست آپادانا141

38BA01تهویه البرز142

38BA02بابک مس ایرانیان143

38BA03(اکو کولر)پاک تهویه سبز 144

38BA04صنعت چرخش کاسپین145

38BA05پژوهشگران صنعت الکترونیک آژند146

38BA06موسسه فنی شاهرخی147

38BB01سپند تهویه148



غرفهسالن ف
دی

ر

نام شرکت

38BB02الکترو سامانه الوند149

38BB03پاکزی150

38BB04دمنده151

38BB05صنایع نیرو تهویه امینی152

38BB06مهندسی سیستم مدیریت ساختمان153

38BB07انجمن تهویه مطبوع154

38BC01هواساز155

38BD01یکتا تهویه اروند156

38BE01سرما آفرین157

38BF01آرتا نسیم تهویه158

38BG01نسیم سرد آرارات159

38BH01نیما تهویه آرا160

38BK01تهویه161

38BL01آسا مبدل کاسپین162

38BL02(مدرن تهویه هوارسان البرز)مدرن تهویه البرز آذر163

38BL03تهویه دماوند164
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 OPماشین سازی سگال قزوین165

Confrance

 OPپژواک سازه راد166

Confrance

Opconfranایران مشعل199

ce

OP31مطبوع عمران167

OP31فرآیند انرژی عرش168

OP31فاران تابش169

OP31فن آوران تهویه پیام170

OP31آموزشگاه کاشانه171

OP31پارس صنعت تهویه پویا172

OP31صنایع تولیدی تهویه و تبرید تیسان173

OP31فیدار تهویه ایرانیان174

OP31آرمان تهویه الوند175

OP31شایانیر صنعت آرتان176

OP31توان گستر صنعت پایتخت177

OP35سرماسازان اسپادانا178

OP35کیان فن179

OP35مهندسی و مشاوره مبتکران گلدیران180
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OP37موسسه فنی مهندسی تیموری181

OP37اطلس تانک182

OP37نشریه پیام ساختمان183

OP38آریا بنیز184

OP38پاکاب فراز قشم185

OP38رسام سرما186

OP38سازه تهویه صبا187

OP38کاوش آب صنعت لوتوس188

OP38تجهیز تهویه راد189

OP38تهویه صنعت آرمانی190

OP38هواناب تهویه ایرانیان191

OP38نشریه تهویه مطبوع192

OP38Bتبخیر صنعت کاردان193

OP38Bاطلس ساراوان194

Op38Bبرودتی پوالد195

OP5آذر تهویه سازان196

OP5مهندسی پدیده تهویه آذر197

OP6سوپرپکس198


