
با هدف ارائه خدمات مشاوره و اجرا در زمینننه اانشا ن                 ۹۷۳۱شرکت مهندسی آسیاوات در سال      

وری، عارضه  ابی، مد ر ت و بهینه سازی مصرف انرژی، مد ر ت، طراحی، اجرا و تامین تجنهنینشات                 بهره

سازی مصرف انرژی، طرح های باز اات حرارت در صنننعنت             های صنعتی از جمله طرح های بهینه        پروژه

 نفت و گاز، پتروشیمی، برق و انرژی های تجد د پذ ر در کشور تاسیس گرد د.

صنعت بشرگ و کوچن  کشنور و تندو نن                ۷33ا ن شرکت تاکنون مواق به ارائه خدمات به بی  از           

 استاندارد مصرف انرژی در چند ن صنعت بشرگ کشور گرد ده است.

همچنین ضمن کسب آموزش های تخصصی الزم، جذب کارشناسان خبنره و اسنتنفناده از تنجنارب                        

متخصصین و اساتید امر بهینننه سازی انرژی در داخل و خارج کشور پنروژه های متعدد مناناانعناتنی،                     

طراحی، تامین و اجرا را در زمینه ااشا   بهره وری تواید، بهینه سازی مصرف انرژی و استقرار سیسنتن     

مد ر ت مصرف انرژی در بخ  های مختلف صنا ع و مراکش مختلف کشور را  با مواقیت به انجام رسانده                

 است. 

 هایشرکتمهندسیآسیاوات:فعالیت
های ا فای نق  نما د.  در کلیه پروژه EPCشرکت مهندسی آسیاوات می تواند به عنوان    شرکت 

 عالوه بر آن توان تخصصی شرکت برای انجام کلیه قرارداد ها در قااب های مختلف مقدور می باشد.

 معرفي شـركت آسـياوات

 

 معرفي شـركت آسـياوات

طراحی،تأمینتجهیزاتواجرایطرحهایافزایش  •

 FOGهایگازیبهروشقدرتتوربین

وتأمین،نصبوراه • بشر  مشولشدهشای اندازیانواع

 CHPمیکروتوربینباسیکل

وطراحیواجرایسیستم • هایاتوماسیونصنشعشتشی
BMS 

گشاز، • تامینتجهیزاتپروژههایصنعتیازجملهنفت،

 پتروشیمیونیروگاه

هشایهمسوبافعالشیشت Turn Keyهایاجرایپروژه •

 شرکت

خشوشو  • طراحیواجرایطرحهایافزای بهرهوری

 تولیدصنعتی

انشرژی • طراحی،تامینواجرایسیستممانیتوریشنشا

 آنالیننیروگاه

 طراحیواجرایسیستمهایبازیافتحرارت •

واجرایطرحهاوپروژه • تشولشیشد هایمدیریت

 مصرفانرژی

توسعهنرمافزارهایمرتبطبابهینهسازیفرایند •

 ومصرفانرژی

برگزاریدورههایآموزشیمرتبطبابهینهسازی •

 مصرفانرژی

موالعهواجرایطرحهایمبتنیبرانرژیهاینو •

 وتکنولوژیهایجدید

 بهبودسیستموایجادبانکهایاطالعاتی •

 انجامفعالیتهایپژوهشیوموالعاتیمرتبط •

 مدیریتوکنترلپروژههایصنعتیوتحقیقاتی •

طراحیسیستمهایروشناییوتامینتجهیشزات •

 مرتبط

گشیشری • طراحی،تامینواجرایسیستمانشدازه

 کیفیتوانرژیگازطبیعی
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هایانجامگرفتهکهمنجربهتعیینوضعشیشتممیزیانرژیدرصنعتبهمجموعهفعالیت

انشرژیهایبهینهسازیمصرفکمیوکیفیمصرفانرژیدرواحدهایصنعتیوارائهروش

 گردد.شود،اطال میمی

 مراحلاصلیممیزیانرژیبهشرحذیلمیباشد:
 

 استخراج اطالعات دقیق از پارامترهای کمی و کیفی ااکتر کی، حرارتی، مکانیکی، تواید و ارآ ند •

 آوری شده پردازش اطالعات جمع •

 شناسا ی مقاد ر و چگونگی مصرف انرژی و تعیین مصارف و ژه انرژی  •

 جمع آوری اطالعات مرتبط با مصرف انرژی •

 گیری تحلیل اطالعات و نتیجه •

 مصرف انرژی  ارائه راهکارهای مؤثر بر بهینه سازی و •

 سازماندهی واحد مد ر ت انرژی •

 آموزش های مورد نیاز جهت اصالحات انجام گراته •

از آسشیشاوات شرکتمهندسشی

سازیتولیدهاینوینجهتبهینهروش

ومصرفانرژیدرصنایعمشتشتشلش ،

گشیشریهابهرهنیروگاههاوپاالیشگاه

راپروژهنمایدوتاکنونمی هایبسیاری

دراینزمینهباموفقیتبهاجرارسانده

وحجمفعالیشت است.باتوجهبه هشا

ایشنهایانجامشدهمیپروژه تشوان

شرکترابرترینشرکتفعالدرزمینه

 انرژینامید.
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هشای ممیزیانرژیامکانشناسایینقا ضع وقوتسیستمها،تجهیزاتوفرآیشنشد

هایانرژیموجودرامیسرکردهوپتانسیلهایاستانداردسازیوبهینهسازیمصارفحامل

 کندتابتوانضمنکاه مصرفانرژی،پایداریسیستمراافزای داد.رامشتصمی

 برخیازطرحهاوفعالیتهایمرتبطنیروگاهیقابلارائهتوسطاینشرکتعبارتنداز:
 

 انجام ماااعات امکانسنجی و طراحی نیروگاه بخار •

 انجام طراحی و ماااعات امکانسنجی  انی و اقتصادی طرحهای بازتوانی نیروگاه ها   •

  FOGماااعات امکانسنجی و طراحی سیست  ااشا   کارا ی نیروگاه های گازی توسط سیست  •

 برای نیروگاه هاOnline  طراحی و اجرای سیست  مانیتور نگ انرژی  •

قانون راع منواننع       ۹1تهیه طرح جا گش نی توربین های گازی ارسوده صنعت برق از طر ق ماده              •

 تواید

 ماااعات امکانسنجی و طراحی سیست  های تنوانیند هنمنشمنان بنرق، حنرارت و بنرودت                            •

(CCHP , CHP  ) 

شرکتمهندسیآسیاواتیکشی

دارای مششششاور ازشرکشتهشای

و رتششبهبندیازسازمانبشرنشامشه

بودجهدررشتهتولیدنیرومیبشاششد

انشجشام81کهبی از سالسابشقشه

هایطراحی،مهندسی،نظارتوپروژه

واجرایطرح هایمرتبطباتشولشیشد

بشتش  در مصرفانرژیخصوصشا 

وپروژهنیروگاههایکشوررادارابوده

هایمتعددیرادراینزمینهانشجشام

 دادهاست.
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اقداماتالزمجهتشناساییوضعموجودساختمانوتشتیصفاصلهآنازشرایطمولوب

تعری شدهدراستاندارهایملیوبینالمللیوارائهراهکارهایکاه مصرفانرژیجشهشت

 نیلبهاهدافراممیزیانرژیساختمانگویند.

 خدماتقابلارائهتوسطاینشرکتعبارتنداز:
 

ممیزی انرژی و ارائه راهکارهای صرفه جویی با هدف کاهش مصرف انرژی ساختمان های  موجوو    انجام   •

  ISO50002بر استاندار مبتنی 

مبتنی بر مباحث مقنررات منلنی         ارائه خدمات مشاوره انرژی در زمینه طراحی بهینه ساختمان             •

 EDGE و  LEEDساختمان و استاندارد ها و کدهای بین اامللی نظیر 
  (BMS , BEMSطراحی، ارائه، نصب و راه اندازی سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان ) •
 موتورخانهمدیریت هوشمند   ISO60001معاینه فنی و موتورخانه بر اساس استاندار   •

 انرژی ساختمانبرچسب  •

 بشهشرکتمهندسیآسشیشاوات

مصرفانرژیدربشتش منظورکاه 

انشدازیساختمان،اقدامبهطراحیوراه

درسیستم انشرژی هایمشدیشریشت

هشاساختماننمودهاست.اینسیستم

شاملسنسورهاوکنترلرهاییهستنشد

هایمتتل کهوظیفهآنهاکنترلبت 

را ساختمانبودهواطالعاتمتغیرهشا

را اندازهگیریوپسازآنالیزسیستم

دربهترینشرایطبهرهبرداریتنظیشم

 میکند.
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 خدمـات انرژي )اسـكو(
درقراردادعملکردانرژی،مجریپروژههزینههایاجرایپروژهراازمحلمنافعحاصلاز

برنصبتجهشیشزات،صرفهجوییدریافتمیکند.شرکتهایخدماتانرژیمیتواندعالوه

 نگهداریازتمامویابتشیازتجهیزاترادرطولعمرپروژهعهدهدارشوند.

 مراحلمتتل پروژهخدماتانرژی)اسکو،بهشرحذیلمیباشد:
 

 (IGEAممیشی انرژی با درجه سرما ه گذاری) •

 شناسا ی و ارز ابی ارصت های صراه جو ی •

 طراحی و مهندسی جشئیات هر پروژه  •

 مد ر ت پروژه در کلیه مراحل اع  از طراحی، اجرا و پا   •

 تامین ماای پروژه •

 آموزش پرسنل  بهره بردار و ارائه خدمات تعمیر و نگهداری •

 تضمین دستیابی به صراه جو ی پی  بینی شده •

ارائه طرح اندازه گیری و صحه گذاری کاه  مصرف انرژی مبتنی بر پروتکل های بین اامنلنلنی                    •

 IPMVPنظیر 

شرکتمهندسیآسیاواتیکیاز

در شرکتهایخدماتانرژیفعشال

سشازیزمینهاجرایپروژههایبهینه

مصرفانرژیدرقالباسکودرکشور

میباشدوموفقشدهاستکهبشرای

انشرژی اولینبار،پروژههایخدمات

متعددیرادراینقالباجرانمشایشد.

اجشرای اینشرکتآمادگیبررسیو

راپروژههایمبتنیبر کارآییانرژی

دربت هایمتتل سشاخشتشمشان،

 صنعتونیروگاهدارد.
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 استقرار و پياده سازي 

 سيستم مديريت انرژي

ISO50001   

 مراحلاصلیاسقرارسیستممدیریتانرژیبهشرحذیلمیباشد:
 

 ا جاد ارهنگ اصالح ااگوی مصرف برای استفاده صحیح از انرژی •

 های کالن مجموعه در زمینه مد ر ت انرژی تدو ن/ بررسی سیاست •

 طراحی/ بررسی تشکیالت سازمانی، منابع انسانی و ماای مورد نیاز برای مد ر ت انرژی •

 سازی و آموزش پرسنل در زمینه انرژی تهیه برنامه آگاه •

 های انرژی ا جاد پا گاه داده •

 ای دهی دوره ا جاد سیست  پا   و گشارش •

 ای ها و تدو ن برنامه ممیشی انرژی دوره تهیه چ  ایست •

 های صراه جو ی انرژی شناسا ی و امکان سنجی انی و اقتصادی ارصت •

شرکتمهندسیآسیاواتیکیاز

سازیهایفعالدرزمینهبهینهشرکت

ومدیریتمصرفانرژیمیباشدوبا

کشارششنشاسشان استفادهازتجربیات

افزاریمجرب،امکاناتگستردهستت

سشازیاجراوپیادهافزاریتوانونرم

بشر انشرژی سیستممدیریتمصرف

دارا    ISO50001استاندارداساس را

در میباشدوپروژههایمتشعشددی

بشزر  صشنشایشع حوزهساختمانو

بشه همچونفوالد،کاشیوگلتانهرا

 انجامرساندهاست.

 

رونشدISO50001 استقراروپیادهسازیسیستممدیریتانرژی روشیبرایپیگیشری

ای دوره هشای بهبودونحوهاستفادهازانشرژیومشواردیازقبیلتعییناهشداف،برنامشه

بهبشودوبهینهسشازی،تقسیموظای ،نحوهتعیینعملکردانرژیوارزیابیرادراخشتشیشار

 مدیرانارشدقرارمیدهد.
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 انـرژي هاي تجـديد پذير
استفادهازتکنولوژیهاینوینجهتتامینانرژیهایموردنیازازطریقمنابعنامحدود

کشاهش  و تجدیدپذیرنظیرتاب نورخورشید،باد،امواجو...باعثکاه مصرفانرژی

وابستگیبهسوختهایفسیلیوافزای کیفیتزندگیبررویکرهزمینرادرپیخواهشد

 داشت.

 خدماتقابلارائهاینشرکتدراینحوزهعبارتنداز:
 

 ماااعات امکانسنجی انی و اقتصادی طرح های مرتبط با انرژی های تجد د پذ ر و محیط ز ست   •

 مشاوره و طراحی برای نیروگاه های مقیاس کوچ  و متوسط   •

 مشاوره در زمینه باز اات و مد ر ت پسماند   •

 مشاوره در زمینه پا   و مد ر ت انتشار گازهای گلخانه ای و تدو ن استراتژی مد ر ت کربن   •

 CDMمشاوره مرتبط با مکانیشم توسعه پاك و پروژه های    •

   Off Gridهای ترکیبی، میکرو توربین بادی و سلول های اتوواتائی    طراحی و اجرای نیروگاه      •

  On Grid و

شرکتمهندسیآسیاواتباتوجه

از بهجایگاهویژهواهمیتاستفشاده

ایشران،هایتجدیدپشذیشرانرژی در

خدماتمشاورهخودرادراینحشوزه

بهعنوانیکبازارجدیدوروبهرشد

در توسعهدادهاست.اینشرکتبشا

خشبشره،اختیارداشتنمتتصصشیشن

موالعاتامکانسنجی خدماتطراحی،

هشایوتوجیهفنیواقتصادیپروژه

حوزهانرژیهایتجدیدپذیروپاکرا

 ارائهمینماید.
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 بـازرسي انـرژي
آن باتوجهبهسهمقابلتوجهمصرفانرژیدربت صنعتوضرورتاستفادهبهینهاز

مصشرف“قانوناصالحالگویمصرف“جهتتولیدودرراستایاجرای ،استانداردهایمعشیشار

 انرژیبااولویتسهموجایگاهصنعتموردنظردرمصرفانرژیکشورتدوینگردیدهاست.

برخیازحوزههایفعالبازرسیاینشرکت)فرآیندهایتولیدیدرصنایعانرژیبر،به

 شرحذیلمیباشد:
 

 و روی، شم  سرب و روی اوایه کنسانتره سرب  •

 در ارآ ندهای توایدانرژی معیار مصرف  -سیمان  •

معیارها و مشخصات انی مصرف انرژی در ارآ ندهای تواید مواد پالستیکی به شنکنل اوانینه و                      •

 الستی  مصنوعی

معیارها و مشخصات انی مصرف انرژی حرارتی و ااکتر کی در ارآ ند تواید شیشه جام و ظنرف              •

 شیشه ای

 معیار مصرف انرژی در ارآ ند تواید -قند و شکر •

 

بشه شرکتمهندسیآسیشاوات،

عنوانیکیازشرکتهایپیشگامدر

تشدویشن زمینهارائهخدماتانرژیو

کنندهچندیناستانداردمعیارمصرف

دارای انرژیدرصنایعمتتل کشور،

از گواهینامهتائیدصالحیتبازرسشی

سویمرکزملیتائیدصالحیتایشران

 میباشد.
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صنعتبزر کشور)صنایعقندوشکر،آجشر،7تدویناستانداردمصرفانرژیدر •

 کاشیوسرامیک،چینی،سربوروی،چوبوکاغذومس،

جشملشه:477ممیزیومدیریتانرژیدربی از • صنعتبزر وکوچککشوراز

ششکشر، و نیروگاهها،صنایعنفتوگازوپتروشیمی،صنایعغذایی،معدنی،قند

نسشوز، کاغذ،آجرماشینی،کاشیوسرامیک،سردخانه،الستیک،سیمان،گش،،

 آهنوفوالدومسو...

رانشدمشان • طراحیوتامینونصبوراهاندازیسیستماندازهگیریکیفیتگازو

 onlineنیروگاهبصورت

 تامینتجهیزاتدههاپروژهبزر نفت،گازوپتروشیمیونیروگاهی •

 طراحیوتدویننرمافزارهایوسامانهپای انرژیدرسوحملیوبینالمللی •

 اجرایپروژههایبهینهسازیانرژیدرقالباسکودربت صنعتوساختمان •

 ممیزیومدیریتانرژیدرچندینشهرکمسکونیومجتمعبزر ساختمانی •

و • طراحی،تامینواجرایطرحهایبهینهسازیمصرفانرژیدربت ساختمان

 صنعت

 تدویننظامنامهومدلمدیریتانرژیوآبدرسازمانهایمتتل  •

ایشزو •  50001استقراروپیادهسازیسیستممدیریتانرژیبراساساستانشدارد

 دربت هایصنعتوساختمان

 انجامموالعاتتبدیلبرجهایخنککنتربهبرجهایهیبرید •

تدویناستانداردبرچسبانرژیپنجرهوبرچسبانرژیساختمانهایمسکونیو •

 اداری

عارضهیابیوپیادهسازیسیستمافزای کارآییوبهرهوریخوو تولیدبشدون •

 افزای تجهیزات

 موالعهواجرایطرحهایبهینهسازیوبهبودراندماندرنیروگاههایکشور •
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