
IHE 2020 (Iran Hvac Exhibition)

1OP61سوپرپکسSuperpex

2OP312فاران تابلو البرزFaran tablou alborz

3OP313آموزشگاه فنی و مهندسی کاشانهKashaneh Engineering Technical 

Institute

4OP314فرایند انرژی عرشfarayand energe arsh

5OP315شرکت مهندسی پدیده تهویه آذرPadideh Tahviyeh Azar 

Engineering Company

6OP316تجهیز تهویه رادtajhiz tahvieh raad

7OP317شرکت مطبوع عمرانMatbooe  Omran

8OP318صنایع تولیدی تهویه و تبرید تیسانTsun machinery group

9OP319فیدار تهویه ایرانیانFidar tahvieh iranian

10OP3110شایانیر صنعت آرتانSHAYANIR SANAT ARTAN

11OP3111آرمان تهویه الوندarman tahvieh alvand

12OP3112توان گستر صنعت پایتختTavan gostar sanat paykht

13OP 

Confrance
Iran Mashalتاسیساتی ایران مشعل13

14OP 

Confrance
pezhvak sazeh radپژواک سازه راد14

15OP 

Confrance
Sanaye mashin sazi segal alborzصنایع ماشین سازی سگال قزوین15

ف
دی

سالنر

Hall

غرفه

Booth

نام شرکت 

Company Name
Company Name



ف
دی

سالنر

Hall

غرفه

Booth

نام شرکت 

Company Name
Company Name

16OP3516کیان فنKIANFAN

17OP3517مهندسی و مشاوره مبتکران گلدیرانMobtakeran Goldiran 

Consultancy and Engineering

18OP3518شرکت سرماسازان اسپاداناSPADANA

19OP3719اطلس تانکAtlas Tank

20OP3720موسسه فنی مهندسی تیموریteymoori technical engineering 

institution

21OP3721نشریه پیام ساختمان

22OP3822پاکاب فرازقشمpakabfarazegheshm

23OP3823رسام سرماrasam sarma

24OP3824فیدار تهویه ایرانیانFidar tahvieh iranian

25OP3825پاکمنPackman

26OP3826گروه تولیدی و صنعتی آب بندAb Band Ind & Mfg Co
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131BA01مهندسی مشاور فرآیندسازان مهابFarayand Sazan Mahab

231BA02هیو افراس آبHeeV Afras Ab Co

331BA03کاالی مس نجمیNajmi Copper Collection

431BB01سی.ام.شرکت صنعتی آsanati  amc

531BB02پالستومینplastomin

631BB04اتوماسیون ساختمان آریا آتسزAriaAtsez

731BB05الکتروموتور گلپایگان آریاEletromotor golpaygan aria

831BB07ویستامهر سپاهانvistamehr

931BB08نشریه پیشگامان تاسیسات

1031BC01گروه صنعتی سانا عایقsana insulation industrial group

1131BC02سامانه های دما نور انرژی سدناsamanehaye dama noor energy 

sedna

1231BC03بهرادین انرژی پرشینBehradin Energy Persian

1331BD01صنایع مس شهید باهنرShahid Bahonar Copper Ind. Co.

1431BD02شرکت تولیدی و صنعتی بابا صنیع{babasani industrial 

manufacturing co.{pjs
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1531BD03انرژی سبز صدر واقفیenergy sabz sadr vaghefi

1631BE01شرکت صنایع پدیده ایرانیان فنsanaye padide iranainfan

1731BF01پژوهشگران الکترونیک خودرو کامیابPajohesh garan electronic khodro 

kamyab

1831BF02(اتصاالت.لوله.شیرآالت)بازرگانی سیال کنترلFLUID CONTROL ( 

Valve.Pipe.Fitting)

1931BF03سرما سازان بهار زاگرسsarma sazan bahar zagross

2031BG01شرکت رادمان پالست آپاداناradman plast apadana company



IHE 2020 (Iran Hvac Exhibition)

131AA01شرکت صنعتی تهویه هامونtahviehhamoon manufacturing 

company

231AA02(اتصاالت.لوله.شیرآالت)بازرگانی سیال کنترلFLUID CONTROL ( 

Valve.Pipe.Fitting)

331AA03شرکت فنی مهندسی نوآوران تاسیسات پویاNoavaran tasisat puya

431AA04قطعه سازان شوکتGhateh Sazan Shokat

531AA05نوآوران ویس استاNoavaran Wis Esta

631AA06فناوران الکترو موتورآریاFanavaran Electro motor Arya

731AB01فوالد سدوسFoolad Sedos

831AB02شرکت دانش بنیان طاها قالب توسTAHA GHALEB TOOS .CO

931AB03انجمن علمی و حرارتی برودتی ایران

1031AB04جاروی مرکزی کسریkasra central vacuum cleaner

1131AB05فاران تابلو البرزfaran tablou alborz

1231AB06دریچه آوران کاروتالشmanufacture of Air diffuser and Grill

1331AB07دیزل سازDisel Saz

1431AC02فن آوران نصب تاسیسات پارسیانFanavaran Nasb Tasisat Parsian
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1531AD01فراز ماهان عایق  پایدارfaraz mahan ayegh paydar

1631AD02تهویه بیستون پارسیانTahvieh Bisotun Parsian

1731AE01فرجام صنعت ابتکارfarjam sanat ebtekar

1831AF01ارتعاشات صنعتی ایرانIran Industrial Vibrations

1931AF02خانه تاسیساتhvachome

2031AG01شرکت لیو نفیس پارسLEO NAFIS PARS CO

2131AG02بهین انتخاب ویراBEHIN ENTEKHABE VIRA

2231AG03آریا بارون توسarya baron toos
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138A01ماشین سازی اراکMachine Sazi Arak

238A02جهان راهکاران پارسjahanrahkaranpars

338A03تهویه دانان تهرانtahvihe danan tehran

438A04پایدار تهویه بامPaydar Tahvieh bam

538A05فارس ماشین سومرfars mashine somer

638A06مدیران صنعت کارآمدModiran Sanat Karamad

738A07مهندسین مشاور تهران اسایtehran asai

838B01شرکت جهان تهویه اعتمادjahan tahvieh etemad

938B02شرکت بازرگانی صنعتی کارا روش صباKara Ravesh Saba Industrial 

Commercial Company

1038B03گروه بازرگانی ساتراپ ثقفیSaghafi Trading Group

1138B04آرتا نسیم تهویهArta nasim tahvieh

1238C01فوالد صنعت صانعیfolad sanat sanei

1338C02گروه تولیدی و صنعتی آب بندAb Band Ind & Mfg Co

1438D01جهان راهکاران پارسjahanrahkaranpars

1538F01افراگستر ساتیارAfra Gostar Satiar

1638F02پاکمنPackman

1738H01گروه تجاری آبتین تهویه آسیاabtin tahvieh asia co
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1838H02شرکت باستان تهویه ایرانیانbastan tahvie iranian

1938H03گروه تولیدی بازرگانی ایده آل کوه بُرIdeal Kouhbor manufacturing & 

commercial group

2038K01شرکت صنعتی عمران تهویهOMRANTAHVIEH
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135A01شرکت زمهریر کیشzamharir kish

235A02برنولیbernoulli

335A03تهویه ناب آریسانtahvieh nab arisun

435A04گروه مهندسین تتاteta engineering group

535B01شرکت سرماسازان وستا صنعتSARMASAZAN WESTA 

SANAAT

635B02موسسه یکتا پیام ماناYekta Payam Mana

735B04-B05بدرتک الکتریکBADR TECH  ELECTRIC

835C01نار ایمن فرنام کهنNar Imen Farnam Cohan

935C02ماهان تهویه ماناMahan Tahviye Mana

1035C03فن آوران هوا پاسارگادfanavaran hava pasargad

1135D01توچال الکتریکtochalelectric

1235D02تهویه سازان وطنtahviesazanvatan

1335D02/1بادبان تهویه پارسیانBadban Tahvieh Parsian

1435D03آوند انرژی ارتباطavand energy ertebat

1535F01صنایع تهویه تبخیر صنعت کاردانsanaye tahvie tabkhir sanat kardan

1635F02شرکت تهویه آرسام صباtahvieh arsam saba

1735F03هنر تاسیسات و تهویه انصار فن ماهانHONAR TASISAT
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16A01/1کیان صنعت توکانkian sanat tookan

26A02محیط صنعت پاسارگادMOHIT SANAT PASARGAD

36A02/1واحد تولیدی بازرگانی بین المللی سپهر دنیاSepehr Donya International 

Company

46A03جاروی مرکزی آکوJarooye Markazie Ako

56A05پترو فناور مهر اطلسpetro fanavar mehr atlas

66A06سدید پیام پاسارگادSADID PAYAM PASARGAD

76A07درویش پایاDARVISH PAYA

86A07/1پویندگان آفرینش کیهانpuyandegan afarinesh  keyhan

96A08بانی بست پارسBani Bast Pars

106B01دان ارتباط گویاDon Ertebat Goya

116B02سازه های سیار فارسانFarsun Modular Building

126B02/1پاک آب کنترلpac ab control

136B03صنعت سازان رادیاتور شرقsanat saran radiator shargh

146B04پترواستیل پارسیانpeto estil parsian

156B05تهویه و تبرید پدیده اطلس سرماpadide atlas sarma

166B06مه گسترآراراتmah gostar ararat

176C01تاسیسات راندمانTasisat randeman

186C02آسیا_ایران اتصالIran Etesal_Asia

196C03آرمان بهین پژوهArman Behine Pajouh

206C04کاراتکنیکkaratechnic
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206C05گروه ایده پردازان دانش پژوه ایزدیارgrouhe idepardazane 

daneshpazhuhe izadyar

216C06گروه صنعتی  نورآیتکینnooritakin industrial group

226D01شرکت معراج تجارت پگاهmerajtejaratpegah

236E03آرمان یکتافن آسایشArman yekta fan asayesh

246F01هلکو سحر گازhelco sahar gas

256F02گروه صنعتی پارس تاماراPars Tamara Industrial Group

266F02/1سرد جوش رادSardjoushrad

276F02/2شرکت فنی مهندسی مهار مشعل سبزmahar mashal sabz

286F02/3هوادست سازه مادhavadast sazeh mad

296F03بهین ثبتbehin sabt

306F04فلکسور پارسflexorpars
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15A01-A01/1گسترش تاسیسات پیکانGostaresh Tasisat Peykan

25A02تولیدی قالبسازان ستاک اصفهانGhalebsazane Setaak Esfahan

35A04آدر توان نامیAder tavan nami

45A05شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشدBbehroshd Electric Engineering 

co

55A07شرکت اسپید صنعت سبک سازانSPEED SABOK SAZAN .CO

65B01پارس سیستم انرژیPars System Energy

75B01/1آریا صنعت زبیدی آسیاariasanatzubeidiasia

85B03آذر پمپ ایرانیانAzar Pump Iraniyan

95B04کول سامرCOOLSUMMER

105B05نواندیش آب کاسپینNoAndish Aab Caspian

115B06-B06/1پاکاب فرایند نوینPakab Farayand Novin

125C01مخزن فوالد رافعmakhzan foolad rafe

135D01پاکاب فراز صنعت هزارهPakab Faraz Sanat Hezare

145D02ایمرگاز پادIMMERGAS  PAD

155D03شرکت کوالک گستر یزدKoolak Gostar Yazd Company

165D04گشتاور فنون مهرGashtavar Fonoon Mehr

175E01سارین تهویهSarin  Tahvieh

185F01تبادل صنعت اسپاداناtabadol sanat espadana

195F02آهار فناور سپهرAhar Fanavar Sepehr

205G02 هایا+haya+

215H01توسعه فناوری های سبز بهسازBehsaz, toseye fanavarihaye sabz

225H02حامی سازه آسایشHami Sazeh Asayesh
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