
نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

سعادت آباد98 آقاي دکتر اردشیر طاهرسیما1
1*تن125چیلر جذبي 

فن کویل

1*  تن 120هوا خنک - چیلر کمپرسورينیاوران98آقاي مرتضي صفي2

فن کویلولنجک98آقاي ابولفضل دهقانیان3

سعادت آباد98آقاي محمد مرادي فر4
2*تن180چیلر جذبي 

فن کویل

LSF130 *6چیلر ولنجک98شرکت لوتوس5

1*  تن 240آب خنک - چیلر کمپرسوريولنجک98آقاي غالمرضا بهاري6

مولوي97آقاي جباروند7

 1*  تن 90هوا خنک - چیلر کمپرسوري

  HL16 *3میني چیلر 

  LSF90 *1 چیلر 

فن کویل
فن کویلولیعصر97آقاي حسن ریاحي8

رودهن97آقاي افشین صوفیان9
  HL16 *3میني چیلر 

فن کویل

10
شرکت سامان محیط

2فاز - پروژه افق اکباتان 
اکباتان97

3* تن500چیلر سانتریفیوژ  

MEX350 برج خنک کننده 

1*تن180چیلر جذبي سعادت آباد97آقاي امرعلي عظیمي11

فن کویلاتوبان ستاري97آقاي سید محمد کریمي12

97آقاي گرامي13
خیابان ششم سعادت 

آباد

1*  تن 50هوا خنک - چیلر کمپرسوري

فن کویل

97آقاي گرامي14
خیابان بیستم سعادت 

آباد

2* تن 240چیلر جذبي 

EX250برج خنک کننده 

فن کویل

97آقاي گرامي15
خیابان یکم سعادت 

آباد

2* تن 125چیلر جذبي 

EX125برج خنک کننده 

فن کویل

چیلر  LSF65*2فرشته97آقاي گرامي16

لواسان97آقاي سیدنوید بهبهاني17
HL16 *2میني چیلر 

فن کویل

VRFاتوبان حقاني97شرکت توسعه و تامین شریف18

فن کویللواسان97آقاي بهرام پرستار19

1* تن 120هوا خنک - چیلر کمپرسوريرباط کریم97شرکت ساختماني اردیبهشت20

VRFبوشهر97درمانگاه تأمین اجتماعي دیر21

3*تن240چیلر جذبي اتوبان حقاني97شرکت توسعه و تامین شریف22

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

VRFاستان فارس97درمانگاه تأمین اجتماعي سپیدان23

24
درمانگاه تخصصي سطح دو 

تأمین اجتماعي
VRFآزادشهر97

فن کویلسعادت آباد97آقاي امرعلي عظیمي25

1* تن ماکسا 20هوا خنک - چیلر کمپرسوريسعدآباد97آقاي محمدرضا حفیظي26

نیاوران97آقاي بهرام پرستار27
10* تن ماکسا20هوا خنک - چیلر کمپرسوري

فن کویل

فرشته97آقاي نیما گرامي28
1* تن ماکسا15هوا خنک - چیلر کمپرسوري

فن کویل

HL16 *5میني چیلر رفعت-شریعتي97آقاي فرشاد نورالسناء29

VRFبرج آناهید97آقاي شهرام شیباني30

2*تن150چیلر جذبي ولنجک97ایران سازه31

2*تن240چیلر جذبي فرمانیه97آقاي دکترعبدالرضا خرمي روز32

2*تن180چیلر جذبي فرمانیه97خانم ورزیده کار تهراني33

2*  تن 240هوا خنک - چیلر کمپرسوريزعفرانیه297مجتمع تجاري اداري مدرن الهیه34

فن کویلپاسداران97آقاي محمد افراشته35

1* تن 320چیلر جذبي شهرک غرب97مجتمع اداري و تجاري لیدوما36

37
شرکت سامان محیط

پروژه افق اکباتان
MEX350برج خنک کننده  اکباتان97

2*  تن 200هواخنک - چیلر کمپرسوريفرشته97آقاي آرش امیني38

2*  تن 60هواخنک - چیلر کمپرسوريبروجرد97شرکت پیمان ساخت39

میدان شهدا97آقاي مسعود نقاد40
1*  تن 60هواخنک - چیلر کمپرسوري

فن کویل

ولیعصر97آقاي سعید گودرزي41
1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیم  

برج خنک کننده

1*  تن 120هواخنک - چیلر کمپرسوريبندانزلي97شرکت نوین تاوه42

دولت97آقاي مهدي منایي43
1*LSF65  چیلر

فن کویل

لواسان97آقاي بهرام پرستار44
1* تن ماکسا30هوا خنک - چیلر کمپرسوري

فن کویل

1*  تن 120هواخنک - چیلر کمپرسوريجردن97آقاي مهندس دارابي45

فن کویلمنظریه96آقاي کامران قودجاني46
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

2*تن180چیلر جذبي نیاوران96مدیریت ساخت  تجارت47

1*  تن 150هواخنک - چیلر کمپرسوريیزد96رهساز نماي یزد48

1*  تن 50هواخنک - چیلر کمپرسوريشهرستان داراب96شهر آرمه سپاهان49

VRFشهرک غرب96آقاي شیباني50

EX150برج خنک کننده فرمانیه96آقاي دکتر علیرضا نادري51

VRFنیاوران96اطلس مال52

2*  تن 240هوا خنک - چیلر کمپرسوريدیباجي شمالي96(پروژه الله صدر )انرژي سازه آبان 53

همت غرب96آقاي دکتر محبي54
1*  تن 100هوا خنک - چیلر کمپرسوري

فن کویل

1*  تن ماکسا 60هوا خنک - چیلر کمپرسوريدربند96آقاي مرتضي دهخدا55

1* تن100چیلر جذبي سعادت آباد96آقاي هوشنگ محالتي56

فن کویلاقدسیه96خانم مسلمي فرد57

1*  تن 150هوا خنک - چیلر کمپرسورياقدسیه96آقاي منوچهري58

1*  تن 50آبي - چیلر کمپرسوريجردن96آقاي آرش اسدي59

1*  تن ماکسا 60هوا خنک - چیلر کمپرسوريپاسداران96آقاي شریعتي پور60

96شرکت پیمان ساخت61
پارک علم وفناوري 

قزوین
1*  تن 180آبي - چیلر کمپرسوري

نیاوران96آقاي نریمان بحري62
1*تن180چیلر جذبي 

برج خنک کننده

1*تن240چیلر جذبي ولنجک96پروژه هوما63

2*چیلر هواخنک دائم کاربیمارستان امام باقر96شرکت بهسرا64

1* تن180چیلر جذبي ولنجک96آقاي دکتر صابري65

مالصدرا96آقاي امیر فرزبود66
1*تن125چیلر جذبي 

فن کویل

67
شرکت سامان محیط

2فاز - پروژه افق اکباتان 
3*تن500چیلر سانتریفیوژ اکباتان96

1* تن125چیلر جذبي سعادت آباد96آقاي نوروزیان68

فن کویلمریم غربي96آقاي عابدیني69

فن کویلمیرداماد96آقاي   قره گوزلو70

نیاوران96آقاي کاظمي71
2* تن500چیلر جذبي 

فن کویل

فن کویلآذربایجان96بیمارستان شهریار72

1* تن150چیلر جذبي تبریز96هرم عمران آذر73

3* تن800چیلر جذبي طالقاني96بنیاد شهید- تابان شهر74
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

1* تن20هواخنک -چیلرکمپرسوريزعفرانیه96آقاي غالمعلي رحمتي75

1* تن150چیلر جذبي فرمانیه96آقاي حاجي میرزا -14پروژه باران 76

تهرانپارس96(برج آناهید )سپیدبام دماوند77
اگزاست فن 

VRF

الهیه96آقاي علي کاشاني78
1*  تن ماکسا 60هوا خنک - چیلر کمپرسوري

فن کویل

1* تن100چیلر جذبي مریم شرقي96آقاي دکتر خرمي79

ولیعصر96آقاي   جوانمرد80
1*  تن 60آبي - چیلر کمپرسوري

فن کویل

3* تن320چیلر جذبي بخار مشهد96بیمارستان امام حسین81

2* تن320چیلر جذبي بخار الهیه95آقاي دکتر میرطاووسي82

83
درمانگاه )آقاي فرشاد اسکندري 

(موعود
95

 جاده 7کیلومتر 

خاوران

1*LSF60  چیلر

فن کویل

درکه95آقاي رزاق منش84

1* تن320چیلر جذبي شعله مستقیم 

  برج خنک کننده

فن کویل

1* تن240چیلر جذبي شعله مستقیم  دربند95(10باران  )آقاي حاجي میرزا 85

فن کویلفردوسي95(ساختمان فردوسي بانک ملي )بهسرا86

1* تن ماکسا200هواخنک -چیلرکمپرسوريپل رومي95آقاي حاج یراقي87

دیباج-شریعتي95آقاي مسعود فارسي88
1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیم  

برج خنک کننده

1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیم  فرمانیه95آقاي دکتر علیرضا نادري89

90
 تختخوابي دزفول96بیمارستان  

شرکت جنوب سازه
3* تن500چیلر جذبي بخار دزفول95

22منطقه  –تهران 95آقاي حقیقت-پروژه فرانتیوم91

2*تن320چیلر جذبي شعله مستقیم  

 دستگاه برج خنک کننده2 

 دستگاه هوارسان8

2* تن180هواخنک- چیلرکمپرسوري

95دادگستري92
نواحي دادسراهاي 

تهران

6* تن200هواخنک -چیلرکمپرسوري

20* تن150هواخنک -چیلرکمپرسوري

ولیعصر95آقاي بهزاد بهروز-هتل لوتوس93

3* تن400چیلر جذبي شعله مستقیم 

3*دستگاه برج خنک کننده

1*تن200هواخنک - چیلرکمپرسوري
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

95پروژه مسکوني آقاي یزدان پرست94
سروستان -   فرشته

شرقي
1* تن150چیلر جذبي شعله مستقیم

3* تن320چیلر جذبي شعله مستقیمشهرک غرب95آقاي دکتر ساالروند-بانک پارسیان95

سعادت آباد95پروژه مسکوني آقاي مرادي فر96

 1* تن150چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده

فن کویل

جاده مخصوص کرج95آقاي منافي-پروژه شهر خودرو97

2*تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

2*برج خنک کننده

65kw  *18هواخنک - چیلرکمپرسوري

53kw *40هواخنک -  چیلرکمپرسوري

35kw *32هواخنک -  چیلرکمپرسوري

1* تن120هواخنک - چیلرکمپرسوري

شهرک غرب95آقاي شهیدي-لیدوما98

1*تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

اقدسیه95پروژه  آقاي دانشور99
1*تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

1* تن240آبي- چیلرکمپرسوريسعادت آباد95پروژه مسکوني  آقاي محالتي100

3* تن200هواخنک -چیلرکمپرسوريپروژه میدان الف95آقاي   احمدزاده101

1* تن120آبي-چیلرکمپرسورياقدسیه95پروژه آقاي شمس زاده102

1* تن80آبي-چیلرکمپرسوريزعفزانیه95پروژه  آقاي امیرسام جواهریان103

نیاوران95پروژه مسکوني آقاي حمیدي منش104
1*  تن 60هواخنک - چیلر کمپرسوري

فن کویل

محمودیه95پروژه آقاي  شادبخش105
1* تن60هواخنک - چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن120هواخنک - چیلر کمپرسوريزنجان95بیمارستان مهرانه106

فرشته95پروژه آقاي بزمي107
1* تن120هواخنک - چیلرکمپرسوري

فن کویل

ولیعصر95پروژه آقاي املح108
1* تن60هواخنک - چیلرکمپرسوري

فن کویل

3* تن40هواخنک - چیلر کمپرسوريسهروردي95پروژه آقاي سعدي109

چیلر  LSF68*1لواسان95پروژه آقاي دفتري110

فن کویلشریعتي95پروژه آقاي  زهري111
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

خیابان دماوند94(شرکت ایرتویا )پروژه آناهید112

3*تن500چیلر جذبي شعله مستقیم

5* تن240چیلر جذبي شعله مستقیم

5* تن210چیلر جذبي شعله مستقیم

2*تن180چیلر جذبي شعله مستقیم 

10*برج خنک کننده

VRF تجهیزات 

اکباتان194فاز - پروژه افق اکباتان113
3* تن500چیلر سانتریفیوژ  

برج خنک کننده

114
دیوان عدالت اداري

شرکت عمران شهر پایدار
2*تن630چیلر جذبي شعله مستقیم سردار جنگل94

سعادت آباد94پروژه تجاري اداري بهزاد115
2* تن450چیلرجذبي آبگرم 

 دستگاه برج خنک کننده2

116
بیمارستان هدایت

شرکت بوم شهر
2* تن320چیلر جذبي دو اثره بخار  شریعتي94

ولیعصر94بیمارستان خاتم االنبیاء117
2*تن360چیلر جذبي شعله مستقیم 

 دستگاه برج خنک کننده2

118
پروژه مهرآفرین

آقاي محمود رزازیان
محمودیه94

3* تن240چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده

1* تن150چیلر جذبي شعله مستقیمسعادت آباد94پروژه شرکت دیداس119

120
پروژه اداري تجاري مارکیز

آقاي علیزاده نیا
سعادت آباد94

1* تن150چیلر جذبي شعله مستقیم

1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده

فن کویل

121
پروژه الماس جمشیدیه

شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملي
تهران94

1*  تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

سعادت آباد94پروژه مسکوني آقاي  شمسیاني122

1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده

فن کویل

شریعتي94پروژه صبا123
2* تن125چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده

1*  تن 125چیلر جذبي شعله مستقیم اقدسیه1194پروژه باران 124

1* تن150چیلر جذبي شعله مستقیماقدسیه94آقاي  زفرقندي- پروژه اقدسیه125

1*  تن150چیلر جذبي شعله مستقیم اقدسیه1294پروژه باران 126

تهران94قرارگاه خاتم االنبیاء127
2* تن90چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

نیاوران94پروژه دکتر فرد سلطاني128
1*تن90چیلر جذبي شعله مستقیم 

فن کویل

1* تن150چیلر جذبي شعله مستقیمولنجک94پروژه کوروش129

دولت94پروژه پارامیس130
1* تن 100چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

آجودانیه94پروژه آقاي صادقي131
1* تن180چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

132

مجتمع رفاهي، ورزشي و آموزشي 

کشتیراني جمهوري اسالمي 

(شیان)ایران

2* تن240آبي -چیلر کمپرسوريشیان94

1* تن150آبي -چیلرکمپرسوريزعفرانیه94پروژه مسکوني آقاي صالحي133

2* تن150هواخنک -چیلرکمپرسوريقم94شرکت سیماب پیکر134

3* تن240هواخنک -چیلرکمپرسوريزنجان94شرکت جهاد نصر زنجان135

سعادت آباد94آقاي  زمان-پروژه بامداد136
1* تن180آبي -چیلرکمپرسوري

فن کویل

2* تن180آبي -چیلرکمپرسوريسهروردي94پروژه آقاي  دکتر زاغي137

نیاوران94پروژه  آقاي بختیاري138
1* تن120هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن80آبي -چیلرکمپرسوريجاده مخصوص کرج94پرشیا خودرو139

ونک94پروژه آقاي فرهنگ دوست140
 1* تن60هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن80آبي- چیلرکمپرسوريشیراز94پروژه آقاي مختاري141

1* تن 60هواخنک - چیلر کمپرسوريالهیه94آقاي دهقان- پروژه مسکوني الهیه142

سعادت آباد94پروژه مسکوني آقاي علیزاده نیا143

3* تن50هواخنک- چیلرکمپرسوري

1* تن40هواخنک- چیلرکمپرسوري

فن کویل

فرمانیه94پروژه مسکوني آقاي  خزاعي144
1* تن50آبي - چیلر کمپرسوري

فن کویل

سعادت آباد94آقاي زمان-پروژه میدان سرو 145
1* تن50آبي -چیلر کمپرسوري

فن کویل

میرداماد94پروژه مسکوني آقاي  رییسي146
1* تن50هواخنک- چیلرکمپرسوري

فن کویل

لواسان94پروژه مسکوني آقاي ساغري چي147
1* تن30هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

محمودیه- تهران94شرکت مهندسین مشاور گنو148

1*LSF68  چیلر

7*LSF60  چیلر

1*HLR 16 میني چیلر

3*HLR 20  میني چیلر  

2*HLR23  میني چیلر

2*HLR30  میني چیلر 

فن کویل
چیلر  LSF68*1قزوین94پروژه آکادمي آب قزوین149

بخارست94آقاي  روئین فر150
1* تن150هواخنک -چیلر کمپرسوري

فن کویل

151
آقاي - پروژه مسکوني لواسان

ساغري چي
لواسان94

 1* تن30هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

چیلر  LSF65*1قم94شرکت شیرین آفرینان خورشید152

اقدسیه94پروژه مسکوني آقاي علیرضا صفوي153
1* تن240چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده

154
ساختمان اداري تأمین )پروژه گل میخ 

(اجتماعي
1* تن50چیلر جذبي شعله مستقیم  آزادي94

1* تن180هواخنک -چیلر کمپرسورياندرزگو94پروژه پویان155

زعفرانیه94(آقاي کامشاد موسوي)پروژه آرتیمان 156

 1* تن150آبي -چیلر کمپرسوري

1* تن100آبي -چیلر کمپرسوري

فن کویل

فن کویلزعفرانیه94(آقاي کامشاد موسوي)پروژه آدریان 157

1* تن100آبي -چیلر کمپرسوريونک94(آقاي علیرضا صفري)پروژه نادر 158

1* تن40هواخنک -چیلر کمپرسورينیاوران94آقاي کاوه خشنودنیا159

میني چیلر  HLR23*1نیاوران94پروژه آقاي منایي160

فن کویلاوین94پروژه باغستان161

فن کویلبخارست94پروژه آقاي ساقي162

فن کویلاصفهان94پروژه آقاي پورسپاسي163

فن کویلپاسداران94پروژه مسکوني آقاي  پازوکي164

فن کویلونک94پروژه مسکوني آقاي معتضدي165

فن کویلاصفهان94آقاي موسوي-پروژه آبشار دوم 166

فن کویلقیطریه94پروژه افرا167

فن کویلولنجک94پروژه مسکوني فاطیما168

فن کویلپاسدارن94یاس پاسداران169
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

شیراز93پروژه بین الحرمین170

3*تن180چیلر جذبي شعله مستقیم

1* تن240چیلر جذبي شعله مستقیم

1* تن210چیلر جذبي شعله مستقیم

1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیم

1* تن100چیلر جذبي شعله مستقیم

1* تن150چیلر جذبي شعله مستقیم
2* تن500چیلر جذبي شعله مستقیم  تهران93مجتمع تجاري اداري چارسو171

سعادت آباد93بانک گردشگري172

3* تن450چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده 

فن کویل

سعادت آباد93پروژه مسکوني آقاي گرامي173
1* تن60چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده-فن کویل

2* تن400چیلر جذبي شعله مستقیمازگل93پروژه ازگل174

2* تن400چیلر جذبي شعله مستقیمجاده مخصوص93پروژه توسعه صنعتي بهشهر175

خالد اسالمبولي93پروژه رویال176
2* تن360چیلر جذبي شعله مستقیم

فن کویل

سمیه93هتل نگین177
2*تن240چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

1*تن240چیلر جذبي شعله مستقیم  درکه93آقاي ملک زاده- پروژه درکه178

نیاوران93پروژه  اقاقیا179
1* تن240چیلر جذبي شعله مستقیم  

برج خنک کننده

فرمانیه93پروژه مسکوني آقاي بیات180
1* تن280چیلر جذبي شعله مستقیم  

برج خنک کننده

1*تن210چیلر جذبي شعله مستقیم10تختي -فرشته93شرکت ساختماني لوتوس181

1*تن180چیلر جذبي شعله مستقیمولنجک93شرکت ساختماني لوتوس182

آجودانیه93پروژه مسکوني آقاي حاج آقا میري183

2* تن180چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده

فن کویل

ولنجک93پروژه مسکوني آقاي نبوي زاده184
1* تن180چیلر جذبي شعله مستقیم

فن کویل

2* تن150چیلر جذبي شعله مستقیمشریعتي93پروژه آقاي دکتر خرمي185

نیاوران93پروژه مسکوني آقاي کاظمي186
1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده

187
پروژه مسکوني مهندس آقاي  صابري 

فرد
1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیمنیاوران93
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

مقدس اردبیلي93پروژه مسکوني آقاي  نبوي زاده188
1* تن90چیلر جذبي شعله مستقیم

فن کویل

1* تن100چیلر جذبي شعله مستقیم  شیراز93دانشگاه علوم پزشکي شیراز189

1* تن80چیلر جذبي شعله مستقیمسعادت آباد93پروژه  آقاي مهندس محالتي190

زعفرانیه93پروژه مسکوني آقاي توکلي191
1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

نیاوران93پروژه  آقاي مهندس احمدي192
1* تن150چیلر جذبي شعله مستقیم

فن کویل

چیلر  LSF68*3اصفهان93بانک خاورمیانه193

زعفرانیه93پروژه مسکوني آقاي مهندس سبحاني194
1* تن60آبي -چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن60هواخنک -چیلرکمپرسورينیاوران93پروژه مسکوني آقاي باقري195

فرمانیه93پروژه مسکوني آقاي فروتني196
1* تن80هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

2* تن240هواخنک -چیلر کمپرسوريتهران93مجتمع تجاري اداري چارسو197

ونک93پروژه رویال پالزا198

 1* تن240آبي -چیلر کمپرسوري

1* تن150آبي -چیلر کمپرسوري

پالزا

یافت آباد93فروشگاه آقاي کمالي199
1* تن180آبي -چیلرکمپرسوري

فن کویل

200
مهندس آقاي - پروژه هشترودي

ریاحي
درکه93

1*تن180آبي - چیلرکمپرسوري

فن کویل

میني چیلر HLR 12*10دولت93پروژه مسکوني آقاي کاشاني201

قیطریه93پروژه فروید202
1* تن150آبي -چیلرکمپرسوري

فن کویل

مقدس اردبیلي93پروژه بیتا203
1* تن150آبي -چیلر کمپرسوري

فن کویل

زعفرانیه93پروژه مسکوني آقاي تقوي204
1* تن120هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

الهیه93پروژه مسکوني آقاي صدیقي205
1* تن80هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن80هواخنک -چیلرکمپرسورينجات الهي93شرکت صبانفت- پروژه ویال206

1* تن50هواخنک -چیلرکمپرسوريلواسان93آقاي مهندس شهال- ویال علمدار207

1* تن50هواخنک -چیلرکمپرسوريلواسان93آقاي  مهندس شهال- 49ویال شماره208
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

1* تن50هواخنک -چیلرکمپرسوريلواسان93آقاي مهندس شهال- 50ویال شماره209

سعادت آباد93آقاي زمان-  سرو7پروژه پالک 210
1* تن50آبي -چیلرکمپرسوري

فن کویل

سعادت آباد93آقاي زمان-  سرو19پروژه پالک 211
1* تن50آبي -چیلرکمپرسوري

فن کویل

لواسان93پروژه مسکوني  آقاي منافي212
1* تن50هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

لواسان93آقاي مهندس شهال-  پروژه لواسان213
3* تن50هواخنک -چیلر کمپرسوري

فن کویل

چیلر  LSF65*1سهروردي93پروژه  آقاي  نجابت214

چیلر  LSF68*1خمین93پروژه بیمارستان امام خمیني215

سعادت آباد93آقاي زمان- پروژه فراز216
1* تن150آبي -چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن60آبي -چیلرکمپرسورياقدسیه93پروژه مسکوني  آقاي رئیسي217

1* تن60هواخنک -چیلرکمپرسورياصفهان93پروژه آقاي زاد افشار218

سعادت آباد93پروژه مسکوني  آقاي ایراني219

2*LSF68 چیلر

   2*HLR16 میني چیلر 

فن کویل

220
آقاي بهادري  )پروژه مسکوني پیاژه 

(نیا
2*تن125چیلر جذبي شعله مستقیم دیباجي جنوبي93

فن کویلنیاوران93پروژه مهندس  آقاي ابراهیم احمدي221

فن کویلونک93(آقاي علیرضا صفري )پروژه نادر 222

فن کویللواسان93پروژه آقاي کاظمي223

فن کویلفرمانیه93پروژه آقاي پویان224

فن کویلاقدسیه93آقاي دانشور- پروژه مسکوني نسترن225

نیاوران92پروژه مسکوني  آقاي نجابت226

2*تن50چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

2* تن400چیلر جذبي دو اثره بخار  تبریز92بیمارستان امام سجاد227

2* تن360چیلر جذبي دو اثره بخار  بیرجند92 تختخوابي بیرجند96بیمارستان 228

1*تن240چیلر جذبي شعله مستقیم  قیطریه592پروژه باران 229

2* تن 240چیلر جذبي شعله مستقیم  اشرفي اصفهاني92آقاي میرکاظم- پروژه  بهار230
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

فرشته92پروژه  آقاي عابدیني231
1* تن320چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده

تبریز92مجتمع تجاري پالسما232

1*تن210چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

سعادت آباد92پروژه مهندس آقاي ایراني233
1* تن150چیلر جذبي شعله مستقیم

فن کویل

زعفرانیه92آقاي کاظمي   _پروژه ماندگار زعفرانیه234
1*تن150چیلر جذبي شعله مستقیم  

برج خنک کننده

1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیمگلپاد-الهیه92پروژه  آقاي یزدان پرست235

1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیمآبکوه-فرمانیه92پروژه  آقاي علي مددیان236

نیاوران92پروژه  آقاي کیاني237

1*تن125چیلر جذبي شعله مستقیم  

برج خنک کننده

فن کویل

سعادت آباد92پروژه مهندس  آقاي تسبیحي238
1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیم

فن کویل

کاخ سعدآباد92ویال آقاي دکتر نصیري پور239
1* تن50چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده

1* تن60چیلر جذبي شعله مستقیمجردن92پروژه  آقاي مهندس حدادي240

241
شرکت خانه سازي

(پروژه بیمارستان لواساني) 
لواسان92

1* تن80چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

چیلر LSF68*1شهرک اندیشه92پروژه ساختماني  مذاهبي242

4فاز - اندیشه92بازار ایران اسالمي243

 8* تن240هواخنک -چیلر کمپرسوري

 1* تن180هواخنک -چیلر کمپرسوري

 1* تن120هواخنک -چیلر کمپرسوري

1* تن40هواخنک -چیلر کمپرسوري
2* تن240آبي -چیلرکمپرسوريجردن92پروژه ناهید244

1* تن150آبي -چیلرکمپرسوريگلپاد- الهیه92پروژه  آقاي نجابت245

1* تن150آبي -چیلرکمپرسوريخیام-فرشته92شرکت ساختماني لوتوس246

1* تن120آبي-چیلرکمپرسوريدکتر حسابي92شرکت ساختماني لوتوس247

فرشته92پروژه  آقاي قلي وند248
1* تن120چیلرکمپرسوري آبي 

فن کویل

1* تن100آبي -چیلرکمپرسورينوبنیاد92پروژه سایا249

250
پروژه ساختماني آقاي مهندس 

مشایخ پور
الهیه92

1* تن100هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

92پروژه شرکت لوتوس251
بوسني -فرشته

هرزگوین
1* تن100آبي -چیلر کمپرسوري

1* تن100آبي -چیلر کمپرسوريمقدس اردبیلي92پروژه  آقاي عابدي252

10* تن80آبي -چیلرکمپرسورياصفهان92تعاوني مسکن فوالد مبارکه253

یافت آباد92فروشگاه فارست مبل254
1* تن80هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن80هواخنک -چیلرکمپرسوريقیطریه92پروژه  آقاي سعادتي255

شریعتي92پروژه ققنوس256
1* تن80هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن80آبي -چیلرکمپرسوريسعادت آباد92پروژه  آقاي مستندي257

1* تن60هواخنک -چیلرکمپرسوريجردن92شرکت صبانفت- پروژه آقاي قبادیان258

1* تن60هواخنک -چیلرکمپرسورينیاوران92پروژه آقاي خدایي259

سعادت آباد92پروژه آقاي مستندي260
1* تن50آبي -چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن50چیلر جذبي شعله مستقیمکاخ سعدآباد92ویال آقاي دکتر نصیري پور261

سعادت آباد11592شرکت راهسازي و ساختماني262
1* تن50آبي -چیلر کمپرسوري

فن کویل

شهرک غرب92پروژه آقاي ملک پور263
1*LSF136 چیلر

فن کویل

فاطمي92پروژه سکان دستگیر264
1*LSF136  چیلر

فن کویل

1* تن30هواخنک -چیلرکمپرسوريولنجک92پروژه مسکوني آقاي محمودي265

هروي92شرکت روئین دژ بتن266
1*LSF272 چیلر

فن کویل   

ونک92آقاي قلعه نوعي-  رستوران آفتاب267
1*LSF102 چیلر

فن کویل

الهیه92بانک خاورمیانه شعبه الهیه268
16*HLR23  میني چیلر

فن کویل

فن کویلالهیه92مجتمع تجاري اداري مدرن الهیه269

فن کویلونک92پروژه آقاي مهندس طهانها270

فن کویلدروس92پروژه آقاي مهندس عرب271

فن کویلقیطریه92پروژه آقاي مهندس ورشویي272

فن کویلچیذر92پروژه آقاي کاشاني273

فن کویلاصفهان92پروژه روانمهر274
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

فن کویلکاخ سعدآباد92ویال آقاي دکتر نصیري پور275

فن کویلبزرگي- فرشته92پروژه آقاي دکتر حمیدین276

قم- اتوبان تهران91پروژه شهرآفتاب277

1* تن600   چیلر سانتریفیوژ  

1* تن1000   چیلر سانتریفیوژ  

2* تن630   چیلر جذبي شعله مستقیم  

3* تن1000   چیلر جذبي شعله مستقیم  

   برج خنک کننده
1*تن400چیلر جذبي شعله مستقیم  ولنجک91آقاي اکرامي-  پروژه افرا278

1* تن320چیلر جذبي شعله مستقیم شیراز91آموزش و پرورش استان فارس279

280
دانشگاه علوم پزشکي شیراز

واحد بین الملل
شیراز91

1* تن210چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده

مشهد91پروژه بانک پاسارگاد مشهد281
2* تن200چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

همدان91پروژه اداري تجاري سعیدیه282

2*تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

2*تن125چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

تهران91پروژه  چیتگر283
1*تن100چیلر جذبي شعله مستقیم  

فن کویل

نیاوران91شرکت سیمون پارس جنوب284
1* تن100چیلر جذبي شعله مستقیم  

فن کویل

دولت91آقاي وثوقیان-پروژه دولت285

1* تن90چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده

فن کویل

1* تن80چیلر جذبي شعله مستقیمشهران91پروژه آقاي نباتیان286

2*تن100چیلر جذبي شعله مستقیم جهرم91بیمارستان جهرم شیراز287

دارآباد91پروژه آقاي مهندس رباني288
4*HLR20  میني چیلر

فن کویل

تهران91شرکت کهن دژمیالد289
1*LSF204   چیلر

فن کویل

1* تن30هواخنک -چیلرکمپرسورياصفهان91پروژه سرمد290

پاسداران91پروژه طهانها291
1* تن60هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

پاسداران91پروژه آقاي دارابي292
1* تن60هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

جردن91آقاي مدرسي- پروژه جردن293
1* تن80آبي-چیلرکمپرسوري

فن کویل
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

1* تن80هواخنک -چیلرکمپرسوريزعفرانیه91پروژه آقاي فراهاني294

1* تن80هواخنک -چیلرکمپرسوريجردن91پروژه آقاي دکتر باقرنژاد295

پاسداران91پروژه آقاي زرین کیا296
 1* تن80آبي - چیلر کمپرسوري

فن کویل

سپهساالر91پروژه سپهساالر آقاي رحیمي297
1* تن80هواخنک -چیلر کمپرسوري

فن کویل

نیاوران91پروژه آقاي مهندس اسماعیلي298
1* تن100آبي -چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن100هواخنک -چیلرکمپرسورينیاوران91پروژه آقاي مهندس تهراني299

زعفرانیه91آقاي کالهي-پروژه مقدس اردبیلي300
1* تن120هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

اقدسیه91پروژه آقاي جواهري301
1* تن120آبي-چیلرکمپرسوري

فن کویل

اشرفي اصفهاني91پروژه آقاي مهندس براتي302
1* تن240آبي -چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن180آبي -چیلرکمپرسوريکاشانک91آقاي دره باغي –پروژه افق 303

1* تن150آبي-چیلرکمپرسوريفرشته91پروژه آقاي اصفهالني304

شهرک غرب91پژوهشکده توسعه کالبدي305
2* تن150هواخنک -چیلر کمپرسوري

فن کویل

جردن91پژوهشکده توسعه کالبدي306
1* تن150هواخنک -چیلر کمپرسوري

فن کویل

1* تن100هواخنک -چیلرکمپرسوريجردن91آقاي مهندس فراهاني-  پروژه سرو307

فرشته91آقاي وفایي-  پروژه فرشته308
1* تن50هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

شهرک غرب91پروژه مسکوني آقاي دکتر نراقي309
1* تن40هواخنک -چیلر کمپرسوري

فن کویل

ظفر91پروژه مسکوني آقاي شیرواني310
      1* تن40هواخنک -چیلر کمپرسوري

فن کویل

اصفهان91پروژه آقاي  زادافشار311
1* تن30هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

مطهري91اتوطاووس-پروژه آقاي اعالئي312

6*HLR12 میني چیلر

2*HLR16 میني چیلر

2*HLR20 میني چیلر

فن کویل
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

شهرک غرب91پروژه مسکوني آقاي مهندس فتوحي313
1*LSF68 چیلر  

فن کویل

تجریش91آقاي زماني منش314
1* تن50آبي -چیلرکمپرسوري

فن کویل

315
تعاوني مسکن اعضاي هیئت علمي 

دانشگاه شیراز
فن کویلشیراز91

فن کویلاندیشه91مجتمع تجاري اداري ارغوان316

فن کویلسیرجان91پروژه گل گهر سیرجان317

فن کویلمیدان شوش91مجتمع تجاري الماس318

فن کویلاصفهان91پروژه  سرمد319

فن کویلولنجک91پروژه آقاي آگاهي320

فن کویلنیاوران91پروژه محمودیه آقاي پناهي321

فن کویلسیرجان91مجتمع مهر سیرجان322

فن کویلنیاوران91پروژه مسکوني آقاي حاج آقا میري323

فن کویلفرمانیه91شرکت امید نیک کیش324

فن کویلیخچال91پروژه  آقاي کاشاني325

فن کویلسعادت آباد91آقاي مهندس فرح - پروژه نیایش 326

1*تن90چیلر جذبي شعله مستقیم تبریز90شرکت آذران پالستیک327

1* تن210چیلر جذبي شعله مستقیم  مشهد90شهرداري مشهد328

1* تن 210چیلر جذبي شعله مستقیم  اتوبان چمران90نمایشگاه گل و گیاه تهران329

تبریز90شرکت ساراب طرح330
1*تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

تبریز90برج سایه331

1*تن210چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

تهران90پروژه طوبي332

3* تن 500چیلر جذبي شعله مستقیم 

1* تن 400چیلر جذبي شعله مستقیم 

2* تن 320چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل
1*تن400چیلر جذبي شعله مستقیم اشرفي اصفهاني90تعاوني مسکن نیروهاي مسلح333

1*تن400چیلر جذبي شعله مستقیم تجریش90مجتمع تجاري تندیس334

سیرجان90پروژه گل گهر سیرجان335
2*تن400چیلر جذبي شعله مستقیم 

هواساز
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نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

میدان شوش90مجتمع تجاري الماس336
3*تن320چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

جهرم90مصلي جهرم337
2*تن240چیلر جذبي شعله مستقیم 

هواساز-برج خنک کننده

1*تن240چیلر جذبي شعله مستقیم الهیه90مجتمع مسکوني چهار باغ الهیه338

1*تن180چیلر جذبي شعله مستقیم جهانشهر-کرج90مجتمع تجاري جهانشهر339

340
شرکت ملي خطوط لوله و مخابرات 

ایران
شیراز90

2*تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

1* تن150چیلر جذبي شعله مستقیم تهران90شرکت ذوب آهن پاسارگاد341

شهرک غرب90شرکت مهستان342

1* تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

هواساز

فن کویل

قزوین90بانک مسکن343

1*تن125چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

1*تن90چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

آیت اله کاشاني90پروژه جام جم344

1* تن 100چیلر جذبي شعله مستقیم  

هواساز- برج خنک کننده

فن کویل

تبریز90شرکت آرمه پي عمیق345
1* تن 100چیلر جذبي شعله مستقیم  

برج خنک کننده

تبریز90شرکت آذر پیمان346

1* تن 100چیلر جذبي شعله مستقیم  

برج خنک کننده

فن کویل

2* تن 100چیلر جذبي شعله مستقیم  همدان90اداره انتقال گاز همدان347

مالصدرا90شرکت صبا نفت348

2* تن100چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

349
مجتمع تجاري و خدماتي ساختمان 

گلگشت
تبریز90

4*تن100چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

نیاوران90مجتمع مسکوني آقاي دکتر تابش350
1*تن100    چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

2*تن80چیلر جذبي شعله مستقیم شیراز90شرکت عرصه گستران فارس351

1*تن80چیلر جذبي شعله مستقیم شیراز90بیمارستان رواني دکتر خالو352

17



نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

اراک90شرکت نادر سازه353
2*تن70چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

شریعتي90پروژه آقاي سماواتیان354
1* تن120آبي-چیلرکمپرسوري

فن کویل

2* تن120آبي -چیلر کمپرسورياحمد قصیر90احمد قصیر-پروژه اداري تجاري355

1* تن120هواخنک - چیلر کمپرسوريعباس آباد90پروژه ویالیي آقاي حسیني356

آرژانتین90پروژه الوند357
1* تن120هواخنک-چیلرکمپرسوري

فن کویل

فرمانیه90پروژه مسکوني مهندس خیریه358
1* تن120هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

2* تن180هواخنک- چیلرکمپرسورياستان گلستان90پروژه  اداري تجاري کاپري گرگان359

1* تن80هواخنک- چیلرکمپرسوريیافت آباد390بازار مبل شماره 360

2* تن150آبي -چیلر کمپرسوريجاده مخصوص کرج90شرکت مادیران361

1* تن120آبي -چیلرکمپرسورينیاوران90پروژه مسکوني آقاي مدرسي362

1* تن100هواخنک -چیلر کمپرسوريمشهد90پروژه دینو363

1* تن100آبي -چیلرکمپرسوريفرمانیه90پروژه مسکوني آقاي حسیني بنویدي364

2* تن100هواخنک -چیلرکمپرسوريسنندج90حوزه هنري استان کردستان365

ونک90پروژه آرارات366
1* تن80آبي -چیلرکمپرسوري

فن کویل

افغانستان90پروژه مسکوني آقاي صافي367
1* تن80هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن60آبي -چیلرکمپرسوريالهیه90پروژه مسکوني آقاي دکتر پور جوادي368

سعادت آباد90پروژه مسکوني آقاي داوودي369
1* تن60هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

شهرک غرب90پروژه مسکوني آقاي مهندس رحیمي370
1* تن50هواخنک -چیلر کمپرسوري

فن کویل

کامرانیه90پروژه مسکوني آقاي احمدي371
1* تن50هواخنک -چیلر کمپرسوري

فن کویل

1*تن50آبي -چیلرکمپرسوريفرمانیه90پروژه مسکوني آقاي زنگنه372

1* تن40هواخنک -چیلر کمپرسوريبلوار فروس90پروژه مسکوني آقاي  مهندس طاهري373
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                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

اقدسیه90پروژه مسکوني آقاي  اهلل مرادي374
1* تن40هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

لواسان90پروژه مسکوني آقاي فیاض بخش375
1* تن40هواخنک -چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن40آبي- چیلرکمپرسوريالهیه90آقاي مهندس رضایي- پروژه الهیه376

فرمانیه90پروژه فرمانیه  آقاي مهندس فضل377
1* تن40آبي -چیلر کمپرسوري

فن کویل

378
پروژه مسکوني آقاي  مهندس 

جمشیدي
چیلر  LSF204*1نیاوران90

اصفهان90پروژه مسکوني سعادت379
2*HLR 16 میني چیلر   

1*HLR 30 میني چیلر

380
آقاي مهندس - پروژه کریم خان زند

دانیال زاده
تهران90

8*HLR 12 میني چیلر

5*HLR 16 میني چیلر

1*HLR 23 میني چیلر

فن کویل

سعادت آباد90پروژه مسکوني آقاي  قدرتي381

21*HLR 16 میني چیلر

1*HLR 10 میني چیلر

فن کویل

میني چیلر HLR 16*2اصفهان90پروژه مسکوني آقاي  سهیلي پور382

شهرک غرب90پروژه مسکوني  آقاي رفعتي383
1*LSF68  چیلر 

فن کویل

حسن آباد90پروژه مسکوني آقاي صادقي384
3*HLR 16 میني چیلر

فن کویل

1* تن120هواخنک -چیلرکمپرسوريانزلي90اداره بنادر و کشتیراني بندر انزلي385

386
مرکز اداري بیمارستان پروفسور 

سمیعي
1* تن240هواخنک -چیلرکمپرسوري22منطقه 90

فن کویلهمدان90شرکت صحراوش387

فن کویلدولت90پروژه مسکوني ابوترابي388

فن کویلالهیه90مرکز تجاري سام سنتر389

فن کویلارومیه90مجتمع تجاري متاعي390

فن کویلنیاوران90پرژه آوا نیاوران391

فن کویلکاشانک90پرژه آوا کوهستان392

فن کویلبازار90بنیاد نیکوکاري قائم393

شیراز89بیمارستان پیوند اعضا394
3*تن800چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

2*تن630چیلر جذبي شعله مستقیم قزوین89پروژه خلیج فارس قزوین395
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مشهد89شرکت سرمایه گذاري فالت توس396
3*تن600چیلر جذبي شعله مستقیم 

فن کویل

397
آستان مقدس حضرت احمدي 

(شاهچراغ)(ع)محمدي
شیراز89

2* تن500چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

398
دانشگاه علوم پزشکي شیراز

(بیمارستان تروما) 
1*تن500چیلر جذبي بخار شیراز89

3*تن400چیلر جذبي شعله مستقیم شریعتي89شرکت تجارت گسترامین399

چهاردانگه89مجتمع اداري تجاري تفریحي افشین400

3*تن400چیلر جذبي شعله مستقیم 

هواساز-برج خنک کننده 

فن کویل

اندیشه89مجتمع تجاري اداري ارغوان401
3*تن400چیلر جذبي شعله مستقیم 

 برج خنک کننده

اندیشه89کاظمي-  پروژه  نگارستان اندیشه402
2*تن360چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

مهرشهر-کرج89مجتمع فرهنگي ورزشي پرشین403
2*تن320چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

404
دانشگاه علوم پزشکي شیراز

(دانشکده پزشکي)
1*تن320چیلر جذبي شعله مستقیم شیراز89

جاده مخصوص کرج89کارخانه سایپا405
1*تن320چیلر جذبي شعله مستقیم 

2*تن280چیلر جذبي شعله مستقیم 

406
شرکت تعاوني مسکن اعضاي هیئت 

علمي دانشگاه علوم پزشکي شیراز
2* تن250چیلر جذبي شعله مستقیم شیراز89

1*تن240چیلر جذبي شعله مستقیم آجودانیه89پروژه مسکوني  ي پیش بین407

شیراز89شرکت تجارت گسترامین408
2*تن240چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

تبریز89شرکت تجارت گسترامین409
2*تن210چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

410
شرکت زنجان پروفیل آسیا

(مجتمع اداري تجاري نور)
زنجان89

2*تن210چیلر جذبي شعله مستقیم 

هواساز- برج خنک کننده

فن کویل

2* تن200چیلر جذبي شعله مستقیم شیراز89بیمارستان امیر411

مرزداران89مجتمع تجاري گل نرگس412
2*تن180چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده
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الهیه89مجتمع اداري  هزاردانه سپاهان413

1* تن180چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

همدان89اداره ثبت اسناد و امالک استان همدان414
1*تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

اندیشه89مجتمع تجاري کوثر اندیشه415
1*تن140چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

همدان89سازمان جهاد کشاورزي استان همدان416

2*تن115چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

درکه89پروژه درکه417

1* تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

1*تن100چیلر جذبي شعله مستقیم اوین89آقاي مهندس شفیق-  پروژه اوین418

شیراز89شرکت مرصوص آقاي دکتر دامن گیر419
2*تن100چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

سعادت آباد89(آقاي مهندس گرامي)پروژه مروارید 420
2* تن100چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

الهیه89آقاي مهندس ضیایي-پروژه الدن421

1*  تن115چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

میدان هروي89پروژه آقاي مهندس درویش422

1*تن80چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

423
آقاي مهندس  - 4پروژه گلستان 

قویدست
اصفهان89

1*تن50چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیمخرم آباد89بیمارستان خرم آباد424

2*تن125چیلر جذبي شعله مستقیم بجنورد89شرکت تجارت گسترامین425

شعبه مرکزي ارومیه89ساختمان  بانک کشاورزي426
1* تن180چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

زعفرانیه89آقاي مهندس عامري-  پروژه زعفرانیه427
1*تن100چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

آجودانیه89پروژه پوریا428
1* تن240آبي -چیلرکمپرسوري

فن کویل
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429
آقاي مهندس -  پروژه باغ فردوس

آذروند
تجریش89

1* تن240آبي- چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن100آبي- چیلرکمپرسوريخیابان شهید رجایي89مسجد ولي اهلل اعظم430

1* تن80آبي -چیلرکمپرسوريسعادت آباد89آقاي مهندس فضلعلي-  6پروژه آتین 431

شریعتي89پروژه ساختماني  آقاي مهندس میزبان432
1* تن80آبي- چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن60آبي -چیلرکمپرسوريقیطریه89آقاي مهندس شیرواني- پروژه قیطریه433

1* تن60هوایي -چیلرکمپرسورياصفهان89شوراي خلیفه گري ارامنه اصفهان434

1* تن60هوایي -چیلرکمپرسورينیاوران89آقاي دکتر رستگار- پروژه مینا435

میني سیتي89(سراي محله الله)پروژه شهرداري436
1*تن60آبي- چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن50هوایي -چیلرکمپرسوريلواسان89مجتمع مسکوني باستي437

1* تن50آبي -چیلرکمپرسوريولنجک89پروژه داریوش438

1* تن47هوایي - چیلرکمپرسوريتهران89شرکت تهویه ایساتیس439

چیلر  LSF136*1فرمانیه89پروژه مسکوني آقاي مهندس نعمتي440

سعادت آباد89پروژه  آقاي مهندس صادقي441
1*LSF204  چیلر 

فن کویل

دیباجي جنوبي89پروژه دیباجي  آقاي مهندس مفید442
1*LSF102  چیلر ماژوالر هوایي

فن کویل

میني چیلر HLR 20*2جاجرود89شرکت راویان نور443

میني چیلر HLR 20*5اصفهان89پروژه سه راه نظر  آقاي حمید عباسي444

445
شرکت نیکي مهر

  آقاي مهندس نوروزي
میدان هروي89

1*تن70آبي- چیلرکمپرسوري

فن کویل

2* تن60هوایي-چیلرکمپرسوريشیراز89دانشگاه مالک اشتر446

بهشتي89پروژه مفید447
2*LSF68   چیلر 

فن کویل

فن کویلپاسداران89مهندس گلکار- پروژه تنگستان448

فن کویلیافت آباد389بازار مبل شماره 449

450
آقاي -  پروژه  نگارستان اندیشه

کاظمي
فن کویلاندیشه89

22



نوع محصولمحل پروژهسالنام پروژهردیف

                 لیست پروژه هاي شرکت سرماسازان جام جم

فن کویلکامرانیه89پروژه رومارزیدنس  آقاي دانیال زاده451

فن کویلنیاوران89پروژه  آقاي دانیال زاده452

 فن کویلاتوبان حقاني89(شرکت کیسون)پروژه باغ کتاب453

فن کویلتهران89شرکت سرمایه گذاري بین المللي 454

فن کویلخ رزبان89آقاي مهندس تائب-  پروژه شریعتي455

فن کویلماکوئي پور89  آقاي مهندس  نبوي زاده456

457
پروژه ساختماني  آقاي همایوني

  آقاي رزاقي
فن کویلدربند89

فن کویلاصفهان89جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان458

شهرک غرب88مجتمع اداري تجاري ارم459

3*تن500چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

تهران88(پروژه روژان)روژان 460

3* تن500چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

یافت آباد388بازار مبل شماره 461
3* تن400چیلر جذبي شعله مستقیم 

هواساز-برج خنک کننده

3*تن360  چیلر جذبي شعله مستقیم تهران88شعبه ساختمان نگین- بانک سپه462

میدان شوش88پروژه اداري تجاري میالد463

2*تن320چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده 

فن کویل

شیراز88شرکت برج الکترونیک شیراز464
2* تن320چیلر جذبي شعله مستقیم 

فن کویل

1* تن250چیلر جذبي شعله مستقیم  الهیه88پروژه مریم465

پاسداران88پروژه باغ رز  آقاي فریدون فر466

2*تن240چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

467
پروژه مسکوني مریم

(آقاي مهندس کاووسي ) 
بلوار ستاري88

1* تن200چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده
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تبریز88شرکت ستاره فراز آذربایجان468

2* تن200چیلر جذبي شعله مستقیم 

2* تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

2* تن100چیلر جذبي شعله مستقیم 

2* تن70چیلر جذبي شعله مستقیم 

 برج خنک کننده

469
مرکز تجاري اداري فرشته

 آقاي  مهندس میر افضل
تختي-فرشته 88

1*تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

شیراز88مجتمع تجاري هرم نور470

2*تن150  چیلر جذبي شعله مستقیم 

1*تن60چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

471
آقاي حسن  )بنیاد فرهنگي رفاه 

(صفات
خیابان مجلس88

2* تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

تهران88آقاي صادقي-  پروژه جردن 472

1* تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

جردن88(پروژه آرش)پروژه   آقاي دانیال زاده 473

2* تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

تهران88آقاي صادقي-  پروژه میرداماد474
1* تن140چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

بلوار ارتش88آقاي مهندس ضیایي- پروژه الله475

1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

476
آقاي مهندس - پروژه نارنجستان

ضیایي
پاسداران88

1* تن115چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

میدان ونک88آقاي عرفاني- پروژه خیابان سعیدي 477

1* تن60چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

2* تن80چیلر جذبي شعله مستقیم عراق88آقاي مهدي نیا- شرکت ساراوان478

1* تن125چیلر جذبي شعله مستقیم اصفهان88شرکت Space (آقاي قدرخواه  )479

اصفهان88آقاي محب-  پروژه خیابان فارابي480
1*LSF136  چیلر ماژوالر هوایي

فن کویل

اصفهان88آقاي  بهرامي- پروژه هفت دست481
1*LSF136  چیلر ماژوالر هوایي

فن کویل
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482
حوزه نظام مهندسي استان

 سیستان و بلوچستان
1* تن60هوایي- چیلرکمپرسوريزاهدان88

تهران88(سراي محله نفت)پروژه شهرداري483
1*تن60آبي- چیلرکمپرسوري

فن کویل

دیباجي شمالي88شرکت رحیمي و همکاران484
1* تن80آبي- چیلرکمپرسوري

فن کویل

2* تن240هواخنک- چیلرکمپرسوريمشهد88برق منطقه اي استان خراسان485

1* تن200آبي -چیلرکمپرسوريسعادت آباد88پروژه مسکوني  آقاي محالتي486

487
پروژه حجت سوري 

  آقاي مهندس ضیایي
1* تن80آبي- چیلرکمپرسوريپاسداران88

دزاشیب88آقاي مهندس ضیایي- پروژه بهار488
1* تن80آبي- چیلرکمپرسوري

فن کویل

489
پروژه مروارید آقاي محالتي

 آقاي گرامي
سعادت آباد88

1*تن50آبي- چیلرکمپرسوري

فن کویل

1* تن50هواخنک- چیلرکمپرسوريمالصدرا88پروژه مسکوني آقاي روحي490

اصفهان88آقاي بهرامي- پروژه سپاهان  491
1* تن40هواخنک- چیلرکمپرسوري

فن کویل

اصفهان88پروژه ساختماني  آقاي  پرندي492
1* تن30هواخنک- چیلرکمپرسوري

فن کویل

چیلر ماژوالر هوایي  LSF102*1اصفهان88فروشگاه سامسونگ پرندي493

قیطریه88پروژه مسکوني آقاي میرطاهري494
1*LSF102  چیلر ماژوالر هوایي

فن کویل

شیراز88آقاي قائدي- پروژه ساختماني آپادانا 495

6*HLR 10 میني چیلر

13*HLR 16 میني چیلر

فن کویل

اصفهان88پروژه هفت دست496
1* تن80چیلرجذبي آبگرم 

فن کویل

فن کویلاصفهان88آقاي مهندس - گالري کالسیک  497

فن کویلجردن88شرکت مهندسي تکناب498

فن کویلشیراز88پروژه تفریحي داووس499

فن کویلاصفهان88آقاي معمارزاده- پروژه زیبا500

فن کویلمیدان آرژانتین88شرکت تابیران501

فن کویلمیرداماد88پروژه مسکوني آقاي حسن نژاد502

فن کویلاصفهان88روژه مسکوني آقاي معمارزاده503
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فن کویلمقدس اردبیلي88(آقاي فضل علیزاده )پروژه زعفرانیه 504

505
آقاي - پروژه خیابان ابوریحان

مسعودي
فن کویلتبریز88

فن کویلزعفرانیه88پروژه زعفرانیه506

فن کویلشیراز88پروژه توریستي تفریحي داووس507

دولت87(فرهنگ مظفر)مرکز نمایشهاي آییني 508
3* تن200چیلر جذبي شعله مستقیم 

فن کویل

کامرانیه87آقاي دانیال زاده- پروژه رومارزیدنس509
4*  تن320چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

شیراز287بیمارستان مطهري 510
2* تن320چیلر جذبي شعله مستقیم 

فن کویل

شیراز87باشگاه علوم پزشکي شیراز511
1*تن320چیلر جذبي شعله مستقیم 

فن کویل

فرشته87پروژه هستي512
2* تن250چیلر جذبي شعله مستقیم 

فن کویل

513
شرکت تعاوني مصرف کارکنان

 فوالد مبارکه
3* تن250چیلر جذبي شعله مستقیم اصفهان87

2* تن200چیلر جذبي شعله مستقیم شیراز87شرکت فارس تست514

2*  تن200چیلر جذبي شعله مستقیم شیراز87بیمارستان خرامه515

تبریز87آقاي اصغر باقري-  پروژه همافر516

1* تن200چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

1*  تن150چیلر جذبي شعله مستقیم شیراز87اتاق بازرگاني استان فارس517

جمشیدیه87پروژه مسکوني آقاي شمسیاني518

1* تن50چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده

فن کویل

سعادت آباد87پروژه مسکوني  آقاي گرامي519

1* تن70چیلر جذبي شعله مستقیم

برج خنک کننده

فن کویل

2* تن240هواخنک- چیلرکمپرسوريالهیه87مجتمع تجاري اداري مدرن الهیه520

521
پروژه بلوار زرهي

 آقاي محسن شکر فروش
شیراز87

5*HLR12 میني چیلر

فن کویل

1* تن80آبي- چیلرکمپرسوريپاسداران87آقاي کریمي- پروژه پاسدارن  522

چیلر  LSF68*1مشهد87شرکت هواي مطبوع523
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2* تن200چیلر جذبي شعله مستقیم شیراز87بیمارستان زرین دشت524

525
آقاي مهندس - پروژه فیروزکوه

ریحاني
فن کویلتهران87

526
پروژه خیابان هفت دست

  آقاي مهندس ترابي نیا
فن کویلاصفهان87

فن کویلاصفهان87 آقاي نیلفروشان527

528
پروژه آبشار دوم

  آقاي مهدي دوست نژاد
فن کویلاصفهان87

فن کویلاصفهان87آقاي دکتر اولیا- پروژه خ آزادي 529

فن کویلاصفهان87آقاي سعید امیدي- پروژه باغ زرشک 530

فن کویلاصفهان87شرکت پایه فراز توسعه531

فن کویلاصفهان87 آقاي احمد بلوري532

فن کویلاصفهان87آقاي مرتضي - گالري کالسیک  533

534
دانشکده مهندسي هوا فضا 

خواجه نصیرالدین طوسي
فن کویلتهرانپارس87

فن کویلپاسداران87آقاي کریمي- پروژه پاسدارن  535

فن کویلاصفهان87پروژه ساختماني   آقاي موسوي زاهد536

فن کویلتهرانپارس587پروژه فرهنگیان منطقه 537

فن کویلتهرانپارس87برج فرهنگیان538

فن کویلتهران87بهزاد اقتصاد-پروژه ایتالیا 539

زعفرانیه86پروژه باران540

2* تن200چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

1* تن200چیلر جذبي شعله مستقیم شیراز86آستان مقدس حضرت احمدي و 541

2*  تن320چیلر جذبي شعله مستقیم شیراز86شرکت بنا سازان رمضان542

1* تن180هواخنک- چیلرکمپرسوريسیدخندان86شرکت مهندسین مشاورسازه پایدار 543

شهرک غرب86مجتمع خلیج فارس بلوار درختي544

1* تن150چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

سعادت آباد86آقاي گرامي-   متري24پروژه بلوار 545

1* تن80چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل
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زعفرانیه86پروژه رازي546

1* تن50چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل

1* تن85چیلرجذبي آبگرم تبریز86شرکت توریژ547

قیطریه86آقاي مهندس ضیایي-   پروژه دالور548
1* تن50آبي- چیلرکمپرسوري

فن کویل

پاسداران86آقاي مهندس ضیایي-  پروژه گلستان549
1* تن50آبي- چیلرکمپرسوري

فن کویل

چیلر ماژوالر هوایي  LSF204*1اصفهان86پروژه ساختماني  آقاي دکتر خاني550

شیراز86پروژه  آقاي خاکره551
1*LSF68  چیلر ماژوالر هوایي

فن کویل

552
پروژه چهارراه زرگري شیراز

 آقاي سید علي خاکره
شیراز86

10*HLR 20 میني چیلر

2*HLR 10 میني چیلر

6*HLR 23 میني چیلر

فن کویل

کالرآباد86آقاي احد عظیم زاده- پروژه کالر آباد553
1* تن80آبي- چیلرکمپرسوري

فن کویل

میني چیلر HLR 30*1اصفهان86پروژه  آقاي عصارزادگان554

555
پروژه بلوار میرزا کوچک خان

 آقاي کاظم خاکره
شیراز86

5*HLR 23 میني چیلر

1*HLR 16 میني چیلر

فن کویل

فن کویلاصفهان86 آقاي عزتي556

فن کویلشیراز86هتل سپیدان557

فن کویلاصفهان86 آقاي حمید رضا کلیني558

فن کویلاصفهان86پروژه   آقاي مهندس محمدي559

فن کویلاصفهان86پروژه  آقاي مهندس جنتي560

فن کویلتهران86شرکت الریز سازان561

فن کویلشیراز86شرکت بافت شهر562

فن کویلشیراز86شرکت گسل شیب563

فن کویلاصفهان86پروژه مهندس آقاي شریعت564

فن کویلکالرآباد86آقاي احد عظیم زاده-  پروژه کالر آباد565

فن کویلزعفرانیه86پروژه رازي566

فن کویلشیراز86(2ارم )بناسازان رمضان 567

فن کویلشیراز86پروژه رفیع سازان درسا568
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فن کویلاصفهان86پروژه ساختماني  آقاي دکتر سیروس569

فن کویلاصفهان86پروژه بارز فنون570

فن کویلاصفهان86پروژه  آقاي متین فر571

فن کویلیزد86آقاي زارع زاده- مخابرات یزد572

فن کویلتهران86شرکت اتقان-مخابرات یزد573

فن کویلاصفهان86پروژه ساختماني  آقاي دکتر خاني574

فن کویلتهران86پروژه دانوب575

شیراز85هتل چمران576
3* تن500چیلر جذبي شعله مستقیم 

فن کویل

577
شرکت ساپکو مشهد

(قطعه سازان خراسان)
2* تن200چیلر جذبي شعله مستقیم مشهد85

578
خوابگاه متأهلین دانشگاه علوم 

پزشکي شیراز
شیراز85

2*تن180چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

579
آقاي مهندس - پروژه اردیبهشت

جوادیان
1* تن60آبي- چیلرکمپرسوريتهران85

مشهد85پروژه مهندس  آقاي شهیدي580
1*LSF204  چیلر ماژوالر هوایي

فن کویل

میني چیلر HLR 30*1تهران85پروژه  آقاي دستوان581

شیراز85آقاي رجایي- پروژه مریم 582

1*HL10 میني چیلر

5*HL16 میني چیلر

فن کویل

فن کویلتهران85پروژه استاد )شرکت تهران تارک583

فن کویلاصفهان85پروژه  آقاي مهندس اکبري584

فن کویلاصفهان85پروژه نگار آقاي مهندس حجتي585

فن کویلاصفهان85پروژه آذر آقاي مهندس حجتي586

فن کویلتهران85پروژه آقاي مهندس قودجاني587

فن کویلجمهوري85مجتمع تجاري عالءالدین588

مشهد85آقاي براتیان- پروژه نیلوفر589

1*HLR 10 میني چیلر

1*HLR 16 میني چیلر

فن کویل

فن کویلتبریز85پروژه شرکت جهاد نصر تبریز590

یافت آباد84پاساژ نگارستان591

1* تن140چیلر جذبي شعله مستقیم 

برج خنک کننده

فن کویل
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1* تن100چیلر جذبي شعله مستقیم کهریزک84آسایشگاه خیریه کهریزک592

ولنجک84آقاي رزاقي- پروژه ولنجک593
1* تن60آبي- چیلرکمپرسوري

فن کویل

فن کویلتهران84پروژه  آقاي  مهندس سالک594

595
 آقاي دکتر داوودآبادي

کلینیک دیابت پارسیان
فن کویلمشهد84

فن کویلتهران84پروژه اداري تجاري آزادي596

فن کویلاصفهان84پروژه آقاي  مهندس فصیحي597

فن کویلتهران84پروژه  آقاي مهندس عرفاني598
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