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 مشخصات عمومی شرکت :

 رسمی : شرکت صنعتی صافیاد )سهامی خاص( نام

 ه خنك کنندي هاجبراع نوو اتی ودبرو تی ارحري هاسیستمه ندزسااح و طرزمینه فعالیت:  

 تاریخ تاسیس شماره ثبت شناسه ملی شماره اقتصادي

411119691348 10100485606 12583 01/04/1347 

 تلفن دفتر مرکزي دورنگار پست الکترونیك وب سایت

www.saphyad.com info@saphyad.com 66703486 66704158-59 

، 9براتی، خیابان غزالی، پالک خیابان انقالب اسااالمی، کوچه شااهید جواد  -نشااانی دفتر مرکزي: تهران

 1131847615واحد غربی، کدپستی -1ساختمان یاد، طبقه 

شانی کارخانه:کیلومتر  شمس -اتوبان تهران 40ن صنعتی  شهرک  ستان، قم،  ستان، بلوار مه سرو آباد، بلوار 

   1834186646کدپستی – 9خیابان گلسرخ چهار، شماره

 

  

http://www.saphyad.com/
mailto:info@saphyad.com
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 تاریخچه شرکت

از اساتید دانشگاه تهران که به دالیل وطن دوستانه و احساس مسئولیت اجتماعی خود از ادامه تدریس  یازده تن 1332در سال 

شگاه نمی شده بودند، با ایمان به این واقعیت که اگر در دان شته  شگاه بازدا های آکادمیک خود را به توانند دانش و آموختهدر دان

های فنی و اجرایی کشتتور برای رشتتد و تعالی و از این دانش و تجربه در پروژه توانندجوانان با استتتعداد کشتتور بیاموزند ولی می

سی را در زمینه شرکتی مهند شان با این فکر،  سازند. ای شگاه نوین دیگری بر پا  ستفاده کرده و دان ی آبادانی آن به طور عملی ا

ساتی پایهاجرای پروژه سی ساختمانی و تآ شانهگذاری نمودند و نام آن را یاد های  شتند که مخفف و ن ستاد گذا ای بود از یازده ا

 بارت بودند از:عگذاران آن بودند. این یازده استاد دانشگاه دانشگاهی که بنیان

 

 مهندس انتظامآقای  -1

 مهندس مهدی بازرگانآقای  -2

 دکتر بیژنآقای  -3

 الدین جنابدکتر کمالآقای  -4

 مهندس عبدالحسین خلیلیآقای  -5

 دکتر یداهلل سحابیآقای  -6

  دکتر رحیم عابدی آقای -7

 عطایی منصور مهندسآقای  -8

 قریب محمد دکتر آقای -9

 میربابایی دکترآقای  -10

 اللهینعمت دکترآقای  -11
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 مدیران ارشد شرکت: 

تحصیلی مدرک  ردیف سمت نام  و نام خانوادگی 

 1 رئیس هیئت مدیره غالمرضا صدیق حقیقت مهندسی مکانیک

مکانیک یمهندس راسترومسعود    2 مدیر عامل 

MBA ارشد  کارشناسی هیئت مدیره نایب رئیس حامد سحابی   3 

 کارشناسی ارشد

مهندسی متالوژی   
مقدم مرتضی اسالمبولچی  

و مدیر کارخانه  

 عضو هیئت مدیره
4 

 5 مدیر مالی امیرحسین جاللی کارشناسی ارشد حسابداری
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 خط مشی شرکت صنعتی صافیاد

 -شرکت صنعتی صافیاد، به عنوان اولین تولید کننده انواع برج خنک کن و پیشگام در ساخت و نصب تجهیزات سرمایشی

های اخالقی موستتستتان صتتدی  آن و اعتالی این ستتازمان اقدام به گرمایشتتی در ایران، در جهت حفن نام و اعتبار و ارز 

کرده است و بر این اساس ارکان زیر را به عنوان خط مشی راهبردی  ISO 9001:2000استقرار سیستم مدیریت کیفیت 

 کند:ریزی میمشی طرحخود معرفی و اهداف خود را بر مبنای این خط

 ر بخشی آنبهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و اث -1

 آموز  کارکنان در کلیه سطوح جهت استقرار فرهنگ کیفیت و نهادینه کردن آن -2

 ارتقاء سطح کیفیت محصوالت جهت افزایش هرچه بیشتر رضایت مشتری -3

 گستر  حضور دربازار و کسب سهم بیشتر از آن -4

   سازمانافزایش سود جهت ایجاد انگیزه و مشارکت هرچه بیشتر سهامداران در گستر -5

 ایجاد بستر فرهنگی مناسب در جهت گرایش به سودآوری در کلیه سطوح کاری همراه با انگیزه های الزم -6

 فراهم آوردن محیطی پویا، پر انگیزه و آرامش بخش برای کارکنان و ایجاد محیطی مناسب برای شکوفایی پرسنل خالق -7

 ن داخلی و خارجی در جهت ارتقاء منافع متقابلفزایش ارتباط و اعتماد متقابل با تامین کنندگا -8

 فراهم کردن بستر مناسب برای تحقی  و توسعه بیشتر در جهت به روزآوری تکنولوژی تولید و طراحی محصول -9

کند که در ارتباطات سازمانی خود صریح و صادق است و با ابالغ این خط مشی از همچنین شرکت صنعتی صافیاد تاکید می

                                     .خواهد که با الگو گرفتن از آن در مسیر تعالی این سازمان گام بردارندمی ، به عنوان اعضای خانواده صافیاد،کلیه پرسنل
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 همکاری با صنایع مختلف

خنک کن به عنوان به  در زمینه مشاااهر ط اراحیط ساااخت ه بازسااازی انوا  بر  تجر نقر نیم از بیش با دصافیا صنعتی شرکت

شبرد االیه ستای پی شته گام مهمی در را سال گذ ساخت ه اجرای بیش از هزاران پرهژ  ای پنجا   صنعت افتخار دارد با  دار این 

این شرکت با استفاد  از دانش فنی کارشناسان خود ه با همکاری ه مشارکت بزرگترین سازندگان بر   صنعت کشور برداشته است.

ها دست یافته ه های متعدد به کاملترین ه مدرنترین تکنولوژی در زمینه اراحی ه ساخت این دستگا ای پرهژ خنک کن در دنیاط 

های کنونی خود را در انوا  مختلف فایبرگالسط بتنیط فلزی ه چوبی مطابق با اساااتاندارد جهانی اراحیط تولید ه اجرا دساااتگا 

 نماید.می

  بر  خنک کنند ط همچنین تامین تجهیزات ه قطعات در صنایع مختلف به شرح ذیل را این شرکت توانایی اراحی ه ساخت انوا

 دارد:

 صنعت نفت ه گاز 

  پترهشیمی ه پاالیشگا 

  صنایع نیرهگاهی 

 صنایع غذایی 

 صنایع فوالد 

 صنایع سیمان 

 صنایع شیمیایی 

 ه...( صنایع ریخته گری فلزات )آهنط چدنطآلومینیوم 

 

 پالستیک ه پلیمر صنایع 

 صنعت کاغذ 

 صنعت لوله ه اتصاالت 

 صنایع الستیک 

 صنعت شیشه 

 دارهسازی 

  صنعت تاسیسات مطبو 
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 های انجام شدهبرخی از پروژه

 

المللی از جمله مارلی های معتبر بینهای این شاارکت نیز با کمک شاارکتهای گذشااته تعدادی از پرهژ در سااال

شرکت )آمریکا ه  ست که برگ زرینی از افتخارات این  سید  ا سه ه بلژیک ( به انجام ر ستان ( ه هامون ) فران انگل

 .باشد. در ذیل شرح مختصری از آنها آمد  استمی
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 شرکت نفت ایرانول 

 یک دستگا  بر  خنک کن بتنی 

 مدل  IDC 125-120مترمکعب بر ساعت ط نو  پکینگ فول فیلم 5000ظرفیت آب در گردش : 

 

 مجتمع اسید سولفوریک مس سرچشمه 

 شامل اجرای عملیات تامینط نصب ه را  اندازی یک دستگا  بر  خنک کنند  بتنی

مترمکعب بر ساعتط نو  پکینگ فول فیلم 4694ظرفیت آب در گردش:   
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 شرکت کربنات سدیم سمنان 

خنک کن بتنی   یک دستگا  بر  

Balcke Marley UK Ltd شرکت     EC-84840-4.0-02 مدل    

مترمکعب بر ساعت ط نو  پکینگ فول فیلم 5000ظرفیت آب در گردش:   

 

هشرکت آذرقند نقد  

 یک دستگا  برخ خنک کن بتنی 

Marley Davenport Ltd شرکت     EC-82425-6.0-01 مدل    

مترمکعب بر ساعتط نو  پکینگ فول فیلم 900ظرفیت آب در گردش:   
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 بهشتی شیرازبیمارستان شهید 

دستگا  بر  خنک کنند  فایبرگالس مکعبی جریان متقااع ده   

تن تبرید  1200به ظرفیت خنک کنندگی    SXC-600 مدل    

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان طبس 

ن مخالفدستگا  بر  خنک کن فایبرگالس جریا 4  

تن تبرید  750به ظرفیت خنک کنندگی    SFC-195 مدل      
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 بیمارستان میالد 

دستگا  بر  خنک کن فلزی جریان متقااع  18  

    مدل    STC-560تن تبرید  10000به ظرفیت خنک کنندگی   

 

  

  

  

  

  

 بیمارستان الزهرا اصفهان 

دستگا  بر  خنک کن فلزی سانتریفیوژ 3  

تن تبرید  110به ظرفیت خنک کنندگی    SCMC-345 مدل       
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 شرکت فوالد غرب آسیا

بر  خنک کن فایبرگالس با استراکچر فلزی شرکت صافیادیک دستگا    

  SLCO-F-3600 مدل      

مترمکعب بر ساعتط نو  پکینگ فول فیلم 1400ظرفیت آب در گردش:   
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 1397های سال برخی از پروژه

 ردیف نام مشتري محصول مدل

SAHU250 28 دستگاه هواساز  1 شرکت ترپ 

SXC250 8  کندستگاه برج خنك  2 حرم امام رضا 

SCMC310 4 دستگاه برج خنك کن  3 شرکت کالنج 

SFC850 2 دستگاه  برج خنك کن  4 شرکت مپنا 

SXC300 2 دستگاه برج خنك کن  5 شرکت سمندیس 

SFC850 2 ستگاه برج خنك کنندهد لوکوموتیو مپنا   6 

برج خنك کن مدار بستهدستگاه  2 مدار بسته سازه هاي صنعتی آذران شرکت   7 

SZ-150-75 
SZ-100-50 

دستگاه زنت 4  

دستگاه زنت 2  

سازمان عمران و توسعه حریم حرم 

 حضرت رضا)ع(
8 

SZ-400-200 1 دستگاه  زنت قم دانشگاه صنعتی   9 

SFC850 3 دستگاه برج خنك کننده گستر تأمین فرایند   10 

SXC500 2 دستگاه برج خنك کننده نیاورانرزتا پارک    11 

دستگاه برج خنك کننده 2 مدار بسته امیرکبیر کاشان شرکت فوالد   12 

SFC610 2 دستگاه برج خنك کننده صنایع الستیك یزد مجتمع   13 

SFC850 2 دستگاه برج خنك کننده  14 شرکت بوم شهر 
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 1398برخی از پروژه های سال 

 ردیف  نام مشتري محصول مدل

خنك کننده دستگاه برج 3 بتنی  
 پاالیشگاه میعانات گازي آدیش جنوبی

 )در حال اجرا(
1 

دستگاه برج خنك کننده  8 بتنی در حال اجرا(فوالد خوزستان )   2 

STC400 3 دستگاه برج خنك کن  3 شرکت طبیعت سبز پارس کهن 

SFC850 1 دستگاه  برج خنك کن  Petrol co 4 

SXC560 2 دستگاه برج خنك کن ساختمانی صبا نفت وشرکت مهندسی    5 

Sz-300-150 5 دستگاه زنت امور بیماریهاي خاص بنیاد   6 

Sz-350-175  6دستگاه زنت  7 بنیاد امور بیماریهاي خاص 

Sz-225-115  1 دستگاه زنت  8 بنیاد امور بیماریهاي خاص 

Sz-200-100 1 دستگاه زنت  9 بنیاد امور بیماریهاي خاص 

Sz-100-50 2 دستگاه زنت  10 بنیاد امور بیماریهاي خاص 

 

  

 

 

 

 



 

                           11318-47615واحد غربی، کدپستی: -1، ساختمان یاد، طبقه 9کوچه شهید جواد براتی، خیابان غزالی، پالک  -خیابان انقالب اسالمی -نشانی: تهران
 info@saphyad.com ایمیل: www.saphyad.com وب سایت: 66703486 دورنگار: 66704158-59  تلفن: 16

 

 : محصوالت

  برج خنک کن      

بر اساس نو  صنعت ه تناسب  ها ه انتخاب تجهیزات دقیقاًهای منحصر به فرد صافیادط اراحی ه ساخت دستگا از هیژگی

ستگا  می سختی آب ه آلودگی محیط در اراحی بر با کاربری د سائلی از قبیل  شد ه م کامل در نظر گرفته  ها به اوربا

 شود که این خود باعث افزایش اول عمر دستگا  ه کاهش تعمیرات ه نگهداری آنها خواهد شد.می

زیر شرح مختصری از چگونگی عملکرد ه  جدهلشود که در های مختلف تولید میهای خنک کنند  صافیاد در مدلبر 

 .بندی آنها آمد  استتقسیم
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 :هواساز

رای ای افقی ه عمودی دابه صورت یک منطقه cfm 4000-2000هواسازهای شرکت صنعتی صافیاد با ظرفیت هوادهی 

 باشند:های زیر میقابلیت

 گالوانیز  با رنگ آمیزی مقاهم ه زیبا ه عایق کاری حرارتی )بدنه هواساااز هایژنیک از هرق  جدار  از هرق بدنه ده

 شود(استنلس استیل ساخته می

 های آلترهامیدستون بندی از جنس آلیاژ آلومینیوم با کنج 

 اتاقک اختالط هواط دمپر کنترل میزان هوای تاز  ه برگشتی با کنترل دستی یا موتوری 

 سرمایشی انبساط مستقیم با قابلیت نصب کویل سرمایشی ه گرمایشی آبی ه نیز کویل 

 0.1رزدایی باال ه فیلترهای هپا جهت جذب ذرات تا ای با راندمان غبادارای فیلترهای آلومینیومی ه کیساااه 

 میکرهن

 بخار ه  قابلیت نصب ایرهاشر در سه مدل راوبت زن در انوا  سوزنیطpan-type  نصب پکینگ سلولزی با قدرت(

 سرمایش تبخیری باال(

   فن سانتریفیوژ در ده نوForward/Backward  های گبهاردت شامل بدنه مرغوبط یاتاقان-ارح نیکوترا

 گیرهای مناسبژاپنیط شفت فوالدی مرغوب با نصب لرز 
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 زنت:

ای است که در زمستان با مکش هوا از داخل محیط مورد تهویه ه در آمیختن آن با مقدار زنت دستگا  تهویه مطبو  ساد 

جریان دارد. هوا را در حد مطلوب ها از چند ردیف کویل که در آن آب گرم دلخواهی از هوای تاز  هلی سرد بیرهن ه عبور از آن

کند ه در تابستان با عبور دادن هوای های مختلف محیط مورد تهویه ارسال میهای توزیع به قسمتگرم کرد  ه از اریق کانال

را مراوب نمود    اند آنهای فشرد  ه نسبتاً ضخیمی که توسط یک پمپ آب کامالً خیس شد کامالً تاز  از رهی صفحه پوشال

عمل مکش ه ارسال هوا در زنتط توسط بادرسان  کند.های توزیعط به محیط مورد تهویه ارسال میسپس از اریق همان کانال ه

تواند بر فشار ناشی این براحتی می گیرد که دارای فشار استاتیک نسبتاً باالست ه بنابرگریز از مرکز )فن سانتریفیوژ( انجام می

 ا غلبه نماید.از کویل ه کانالهای توزیع هو

 زنت صافیاد

آب ه هوای خشک اقلیم ایران این مزیت را دارد که بتوان در اکثر رهزهای تابستانط هوا را با هسایل تبخیری در حد الزم خنک 

ستگا  ستفاد  از د ساد نمود. ا شرایط خاص نمود. ستگا  تبخیری های گران قیمت ه پر هزینهط مانند چیلر را محدهد به  ترین د

ها ه نواقص کولر آبی اساات که امرهز  در ایران جزو هسااایل رایج منزل گردید  اساات. کولر آبی دارای بعواای محدهدیتهمان 

بام اراحی گردید  است در حالی کهط امرهز  نماید. مثالً کولر آبی برای نصب در پشتباشد که دامنه کاربرد آن را محدهد میمی

ساختمان ساخت  ستفاد  از کولر آبی را در ابقات تا حدهد زیاد منتفی میباهای بلند میتمایل به  ضمناً شد ه امکان ا نماید. 

ستان ه برای گرمایش ساختمان ها در زمستان تشکیالت ه تاسیسات کولر آبی دستگاهی است مختص خنک کردن هوا در تاب

افزهدن یک عدد کویل تبادل حرارتی به  توسط شرکت صافیاد با 1349اهلین مدل زنت در سال  باشد.ای مورد نیاز میجداگانه

 .خرهجی یک کولر آبی ساخته شد ه از آن تاریخ تاکنون زنت مراحل تکاملی متعدد ه متنوعی را ای کرد  است
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 محصوالت برخی از 
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 قطعات جانبی 

هایی از حبراساس ارهای هیژ  صافیاد است که پاشش یکنواخت ه عدم رسوب گرفتگی از هیژگی های منحصر به فرد نازل

 شوند.با بهترین کیفیت در داخل کشور تولید می  Baltimoreه Brentwoodهای شرکت

های خنک کنند  ه کولرهای های کامپوزیتی با مقطع ایرفویلط هزن کم ه راندمان باالط هوادهی مورد نظر برای انوا  بر فن

را با همکاری  متر 16های محوری تا قطر وانایی تامین ه تولید فنکند. شرکت صنعتی صافیاد تهوایی را تأمین ه تولید می

 .ه ... را نیز دارد  Hudsonط Cofimcoط  Howdenهای سازند  فن در دنیا از جمله بزرگترین شرکت

های مورد های صنعتی استفاد  از گیربکسالکترهموتور به فن در سیستماز منطقی ترین رهش کاهش دهر ه انتقال قدرت 

Right Angle  هCoaxial های معتبر سازند  از جمله به جای تسمه ه پولی است که صافیاد با همکاری شرکتRossi 

 باشد.های خنک کنند  میهای استفاد  در بر قادر به تامین انوا  گیربکس Marleyه  Stoberط 
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کامپوزیتی با کوپلینگ های فلزی ه قابل ارتجا   ور انتقال قدرت از موتور به گیربکس از درایو شفت های فوالدی هبه منظ

 استفاد  می شود که شرکت صافیاد با همکاری تولید کنندگان معتبر ارهپایی قادر به تأمین این قطعات می باشد.

الکتره موتور به عنوان قلب تپند  ه عامل اصاالی تأمین توان مکانیکیط نقل کلیدی را در تجهیزات صاانعتی ایفا می کند ه 

باشد که شرکت صنعتی صافیاد با ها میاامینان از کارکرد ه بازدهی آنط عامل تعیین کنند  در اراحی ه ساخت دستگا 

سازندگان ارهپایی همچون بهر  ه ... زمینه این   Siemens  ،Marelli  ،ABB  ،VEMگیری از تولیدات معتبرترین 

 کند.اامینان را برای مهندسین اراح خود مشتریان فراهم می
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 ها، مقاالت، گواهی ثبت اختراعتقدیرنامه
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