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 معرفی نامه و رزومه شرکت 

 

 احتراما 

اتکا به تجارب و سوابق درخشان خود در زمینه  استعانت ازخداوند متعال و با  رکت مهندسی محیط آسایش با  ش 

  و سیستم های اعالم حریق   BMSتاسیسات و سیستم های    سیستم های کنترلیبر    وتمهر  تاسیسات با تمرکز

مهندسی، بازرگانی    مهندسین باتجربه وکارآزموده در رشته های  به عنوان مجموعه   SIEMENSتاسیساتی زیمنس  

و پیمانکاری پروژه های ساختمانی، نیمه صنعتی و صنعتی فعالیت داشته و افتخار خدمات گسترده ای به کشور را دارد.  

وبا اتکا به پرسنل مجرب خود در قالب شرکت های زیر    گروه بازرگانی محیط آسایش باارائه مشاوره دقیق علمی وفنی

من تامین وض  ارائه دهد   کمترین هزینه با    مناسب ترین تجهیزاتدر انتخاب    خدمات شایانیمی تواند  جموعه،  م

ز فروش را سرلوحه کارخود قرار  آموزش، ارائه خدمات پس اات از قبیل نصب و راه اندازی و کلیه نیاز های فنی موسس

 .مندی های این شرکت را ذیال به اطالع می رساند خالصه ای از توان .داده است

 هوارسان بیمارستانی را دارد.  800شرکت محیط اسایش افتخار تجهیز و راه اندازی بیش از 

 زیمنس و سیستم های کنترلی هواساز BMSسیستم های مدیریت هوشمند ساختمان  (1

 زیمنس آب گرم و بخار راهه و سه راهه دو انواع شیرآالت (2

انواع موتور دمپرر، سنسرور هرای دمرا، سنسرور ر وبرت، سنسرور کیفیرت کیفیرت هروا و...  (3

 زیمنس

 زیمنس ترموستات های اتاقی (4

تجهیزات اعالم  و ا فای حریرق سسنسرورهای اعرالم، ا فرا، تجهیرزات حریرق برا گواهینامره  (5

 ( ULها و استاندارد های 
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 :و در حال اجرای این شرکت پروژه های انجام شده برخی از

 

 کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران  BMS ساختمان مدیریت کنترل سیستم ❖

 دانشگاه علم و صنعت ایران   و ریاضی دانشکده کامپیوترBMS سیستم کنترل هوشمند ساختمان ❖

 برج اداری سپیدار سعادت آباد  BMS سیستم کنترل هوشمند ساختمان ❖

 دانشگاه امام صادق )ع(  پردیس دخترانه   BMS سیستم کنترل هوشمند ساختمان ❖

 موتورخانه مرکزی علوم پزشکی تهران BMS سیستم کنترل هوشمند ساختمان ❖

 بیمارستان شریعتی تهران BMS سیستم کنترل هوشمند ساختمان ❖

 بیمارستان شفاتوس BMS سیستم کنترل هوشمند ساختمان ❖

 بیمارستان ضیائیان  BMS سیستم کنترل هوشمند ساختمان ❖

 اتاق های سرور فوالد آلیاژی یزد   BMSختمان سیستم کنترل هوشمند سا ❖

 داروسازی بوعلی سینا تهران   BMS سیستم کنترل هوشمند ساختمان ❖

 داروسازی کوثر سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های   ❖
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 گرگان  سوانح و سوختگی بیمارستان سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های  ❖

 گوارش کبد و مرکز قلب گرگانسیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های بیمارستان  ❖

 سوانح وسوختگی شاهرود سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های بیمارستان  ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های بیمارستان پرتو جردن تهران  ❖

 هوارسان های بیمارستان نجمیه تهران سیستم های کنترلی موتورخانه و  ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های مرکز رشد دانشگاه تهران  ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران  ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های بیمارستان هفت تیر تهران  ❖

   کنترلی موتورخانه و هوارسان های بیمارستان آباده سیستم های  ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی تهران  ❖

 سیستم کنترلی هوارسان های بیمارستان امام حسین شاهرود  ❖

 تخت خوابی سراب 160سیستم کنترلی موتورخانه و هوارسان های بیمارستان  ❖
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  - دارو سازی خوارزمی    – تامین تجهیزات کنترلی شرکت های داروسازی از قبیل )داروسازی کوثر   ❖

 ( و... فراورده های تزریقی تهران  –  سرم سازی ایران  - دارو سازی دانا  –  انستیتو پاستور  –بوعلی سینا 

شرکت سرما    – تامین تجهیزات شرکت های تولید کننده تجهیزات تهویه مطبوع : شرکت هواساز   ❖

 و....  تامین انرژی فیدار  – هیوا صنعت  – رادین صنعت  –  آفرین

 سیستم کنترلی هوارسان های بیمارستان امام رضا ارومیه  ❖

 ازادی تهرانسیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های ساختمان اداری تجاری فجر  ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های ساختمان مرکزی علوم پزشکی کرمانشاه ❖

 یلشکده فنی مهندسی دانشگاه ازاد اردب سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های دان ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های پروژه تجاری اداری برج طغرل شهر ری ❖

 لی موتورخانه و هوارسان های ساختمان حرم عبدالعظیم شهر ری سیستم های کنتر ❖
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 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های ساختمان مرکزی کانون جهانگردی استان تهران  ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های ساختمان تجاری اداری خلیج فارس ساعی تهران  ❖

 موتورخانه و هوارسان های بیمارستان خانواده تهران سیستم های کنترلی  ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های بیمارستان لقمان حکیم تهران  ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های ساختمان مرکزی کمیته امداد تهران  ❖

 دندانپزشکی بقیه اله تهران سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های بیمارستان  ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های ساختمان اداری سام پاسداران ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های بیمارستان امام خمینی ارومیه  ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های ساختمان دادگستری تبریز  ❖

 هوارسان های بیمارستان دندانپزشکی کاشانسیستم های کنترلی موتورخانه و  ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های دادگستری مرکزی استان همدان  ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های بیمارستان نوید دیدگان تهران  ❖
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 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های بیمارستان نی ریز شیراز  ❖

 ی موتورخانه و هوارسان های مجتمع تجاری اداری سرای مشیر شیرازسیستم های کنترل ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های مجتمع درمانی اداری نگین آزادی تهران ❖

 سیستم های کنترلی موتورخانه و هوارسان های مجتمع تجاری اداری سبز پاسداران ❖

 ....بسیاری پروژه های کنترلی دیگر. و ❖

 است تا این شرکت افتخار خدمات خود را به آن مجموعه محترم داشته باشد.  امتنان مزید 

 با تشکر

 محیط آسایش


