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سرمایه گذاری جهت بهبود عملکرد انرژی در ساختمان های مسکونی
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معرفی شرکت مبنا
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معرفی شرکت مبنا
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همکاران بین المللی شرکت مبنا
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بويلر چگالشي 
ولف

ساخت آلمان

انواع هواساز ولف
ساخت آلمان

افن كويل سابيان
ساخت ايتاليا

چيلر تراكمي
ساخت آلمان

شيرآالت باالنس
ساخت آلمان

مديريت هوشمند 
ساختمان

ساخت آلمان

تفكيك مصارف 
ساختمان

ساخت آلمان

اعالن حريق و احضار 
پرستار

ساخت آلمان



بویلر چگالشی راتا
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 كيلووات2200تا 70ظرفيت از
طراحي كوچك و سبك
 بار نامي % 100تا 14قابليت مدوالسيون از
 تم گرمايشكنترل پيشرفته جهت كاربرد در انواع سيسسيستم
 امكان ارائه به صورتMulti Burner – Multi Circiut



چیلر تراکمی راتا
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 تن تبريد700تا 3ظرفيت از
هواخنك و آب خنك با كمپرسورهاي اسكرال و اسكرو
 اتصال به سيستم مديريت هوشمند ساختمان امكانBMS

امكان افزودن سيستم مديريت هوشمند چيلر جهت كاهش مصرف انرژي
امكان كنترل از طريق موبايل و اينترنت



فن کویل راتا
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 300ظرفيت هوادهي ازcfm 1000تاcfm
 لوله اي4لوله اي و 2قابل ارائه به صورت
 اتصال به سيستم مديريت هوشمند ساختمان امكانBMS
امكان ارايه با فن مجهز به اينورتر
دهامكان سفارش با شير باالنس، شير سه راهه و شش راهه نصب ش



داکت اسپلیت راتا
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 12000ظرفيت از BTU/h 53000تا BTU/h
امكان ارائه يونيت داخلي در سه مدل

 باريكSlim
 استانداردMedium
 پرفشارHigh static

 امكان اتصال به سيستم مديريت هوشمند ساختمانBMS



BMSسیستم مدیریت هوشمند ساختمان 

، ساخت آلمان GFRشركت •

• DIGICONTROL

• WEBENCON

• WEBVISION



شیرآالت کنترلی و باالنس

، ساخت آلمانOventropشركت •

شيرآالت باالنس هيدرونيك•

شيرآالت كنترلي•

شيرآالت ترموستاتيك•



Meteringسیستم  تفکیك مصارف 

، ساخت آلمانDIEHLشركت •

ميتر آب•

ميتر برق•

ميتر گاز•

(سرمایشي/ گرمایشي)ميتر انرژي •



سیستم اعالن حریق و احضار پرستار

، ساخت اتریشSCHRACKشركت •

سيستم اعالم حریق آدرس پذیر•

سيستم یكپارچه ارائه خدمات سالمت و باليني•



پروژه های برگزیده گروه مبنا
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پروژه های برگزیده گروه مبنا
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پروژه های برگزیده گروه مبنا
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پروژه های برگزیده گروه مبنا

17



اقدامات صرفه جویی انرژی
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(ریال)مبلغ سرمایه گذاری  واحد عنوان ردیف

4.600.000 موتورخانه 16000تنظیم مشعل و سرویس موتورخانه مطابق با الزامات استاندارد  1

23.000.000 موتورخانه نصب دستگاه ضد رسوب الکترونیکی یا مغناطیسی برای سیکل گرمایش 2

23.000.000 موتورخانه نصب دستگاه ضد رسوب الکترونیکی یا مغناطیسی برای سیکل سرمایش 3

23.000.000 موتورخانه نصب دستگاه کنترل هوشمند موتورخانه گرمایشی 4

46.000.000 موتورخانه چیلر تراکمی-نصب دستگاه کنترل هوشمند موتورخانه سرمایشی 5

69.000.000 عدد کیلووات و کمتر100های موجود ظرفیت جایگزینی و نصب بویلر چگالشی یا دیگ 6

460.000.000 عدد کیلووات500تا  100های موجود ظرفیت بیش از جایگزینی و نصب بویلر چگالشی یا دیگ 7

920.000.000 عدد کیلووات500های موجود ظرفیت بیش از  جایگزینی و نصب بویلر چگالشی یا دیگ 8

1.150.000 عدد سیستم کنترل هوشمند فن کوئل ها 9

57.5000.000 طبقه طبقه5ز باالتر ا-اجرای سیستم مدیریت انرژی ساختمان  موتورخانه ساختمان ، هواساز ها ، روشنایی و فن کویل ها 10

11.500.000 عدد جایگزینی بخاری های راندمان باال جای بخاری های کم بازده موجود 11



اقدامات صرفه جویی انرژی
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(ریال)مبلغ سرمایه گذاری  واحد عنوان ردیف

4.600.000 متر مربع عایق کاری حرارتی دیگ ها، لوله ها، منابع، کانال های هوا 12

17.250.000 عدد کیلووات و کمتر5تبدیل یا جایگزینی سیستم پمپ دور ثابت به دور متغیر  13

34.500.000 عدد کیلووات5تبدیل یا جایگزینی سیستم پمپ دور ثابت به دور متغیر بیش از  14

57.500.000 عدد کیلووات و کمتر5نصب الکتروموتورهای راندمان باال بجای الکتروموتورهای موجود  15

92.000.000 عدد کیلووات5نصب الکتروموتورهای راندمان باال بجای الکتروموتورهای موجود بیش از  16

34.500.000 عدد کیلووات و کمتر10نصب درایو کنترل دور بر روی فن برج خنک کننده   17

57.500.000 عدد کیلووات10نصب درایو کنترل دور بر روی فن برج خنک کننده بیش از  18

46.000.000 مجموعه م های گرمایشی جداسازی گرمایش فضاهای با کاربری دائم از فضاهای با کاربری منقطع با نصب و بکارگیری سیست
راندمان باال 
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23.000.000 kW کیلووات 400تا 150نصب سیستم تولید همزمان توان، حرارت و برودت با ظرفیت  20

9.200.000 عدد استفاده از سیستم کنترل مرکزی برای سیستم روشنایی 21

34.500.000 دستگاه لیتر و کمتر300نصب آبگرمکن های خورشیدی جهت تامین آب گرم مصرفی  22

57.500.000 عدد مترمکعب بر ساعت300نصب سیستم بازیافت حرارت و تامین هوای تازه کمتر از  23



معرفی سایت

.راهكارها و همچنين نحوه ثبت نام ساختمان ها قابل مشاهده استهمه /http://pintap.irبا مراجعه به سایت 
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http://pintap.ir/


سامانه ثبت نام در سایت
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با سپاس از توجه شما
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