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رد تهران اتسيس و با بهره گيري از نيرواهي مهندسي كارآمد و با تجرهب، فعاليت خود را با طراحي، توليد و نصب تجهيزات آشپزخاهن اهي  14516با شماره ثبت  1349شركت آرمينكو رد سال 

گامان قطع وابستگي  رد همین راستا، تحقيقات  .شورمان هب شمار مي رودك صنعتي، سلف سرويس و سردخاهن آغاز نمود. پس از پيروزي انقالب اسالمي با تكيه رب تجارب علمي و فني خود يكي از پيش

گاهي با دماي  با موفقيت هب خط توليد آرمينكو افزوده  1377ردجه سانتي گراد صورت گرفت و اين محصوالت نيز از سال  -50و  -80و مطالعات وسيعي رد جهت توليد فرزيراهي آزمايش

 .شدند

گاهي، كشورمان را از واردات اين گوهن كاالاه بي نياز نموده است. باکنون توليد ماشین اهي يخساز حبه اي، پولكي و  ا پوردي رد ظرفيت اهي مختلف ؛ انواع آون، فرزير و محفظه اهي آزمايش

گاهي رد  گاه اهي شبيه ساز و دقیق آزمايش ت اين شركت قرار گرفته اند زمرهتكيه رب تجارب ارزشمند توليد، اینک چمبراهي حرارتي، ربودتي، شرایط محیطي، فشار، خالء ؛ دست  .توليدا

رداهي معتبر بین المللي رد جهان ساخته شده و از دقت بااليي ربخوردارند و رد تمام مراحل  گاه اهي توليدي آرمينكو رب اساس استاندا ساخت تحت كنترل کيفيت قرار مي گيرند. رد اين راستا دست

 .نيز گرديد 13485:2003و  9001:2008موفق هب اخذ گواهينامه اهي ازيو  1388شركت رد سال 

گاه اه، رپوژه اهي زب  رگ زری ساختي و ساختماني، صنایع شيالت و هب طور هم اکنون رد بسياري از وزارت خاهن اه، مراكز نظامي و تحقيقاتي، ادارات، كارخانجات، هتل اه، بيمارستان اه، دانش

گاههاي داخلي و خارجي را انم ربد. هم اکنون رد خصوص صاردات غير نفتي كه استقالل كشور منوط هب آ  ن است، اين شركت قدم اهي مؤرثي ربداشته كه از آن جمله مي توان حضور رد نمايش

ت اين شركت رد دبي، قطر، بحرين ، اردن، رتكمنستان، نیجرهی و ... مشغول هب كار است و اميدواريم رد آینده زنديک شاهد   .تمام نقاط دنيا باشيمصاردات بيشتر هب ربخي از توليدا

م هب واردات مي نمايد كه اين امر رد تسریع، بخش واردات شركت از تواانيي و سابقه كافي رد اين زمينه ربخوردار بوده و كليه سازندگان مواد اوليه و قطعات مورد نياز خود را شناساي  ي و راساً اقدا

 .سازماندهي و بازده توليد اين واحد اتثير هب سزايي دارد

گاه اهي شركت داراي نمایندگي سرويس و خدمات پس از فروش مجزا رد تهران و ربخي از استان اهي كشور بوده و با اتمین قطعات و خدمات مورد نياز،  تسهيل استفاده بهينه از دست
سعي رد 

 .توليدي اين واحد را دارد

گاهي توليدي شركت  گاه اهي آزمايش  .آرمينكو، پس از اخذ گواهي كالبيراسیون از سازمان اهي زریبط، هب مشتريان محترم اراهئ خواهند شدالزم هب توضیح است تمامي دست
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 کن سرخ جوجه کن، خالل کن، سرخ زمینی سیب پیتزا، برقی فر تولید – ۱۳۵۸سال 
 صنعتی های آشپزخانه متنوع تجهیزات تولید – ۱۳۶۰سال 
 حبه ای یخساز ماشین تولید – ۱۳۶4سال 
 تولید و طراحی مهندسی بخش ایجاد – ۱۳۶9سال 
 دنیا روز طراحی با منطبق ای حبه یخساز ماشین انبوه تولید – ۱۳۷۱سال 
 تولید فضای افزایش و خط سازی بهینه – ۱۳۷۳سال 
 پایین دمای با فریزرهای تولید و طراحی – ۱۳۷۵سال 
 درجه سانتی گراد -۸۶و  -۵۶ دمای با پزشکی فریزرهای تولید تاییدیه – ۱۳۷۸سال 
 آزمایشگاهی های آون و گرم های محفظه – ۱۳۷9سال 
 توسعه و تحقیق بخش ایجاد – ۱۳۸۱سال 
 محیطی شرایط آزمون چمبر و خاص تحقیقاتی های محفظه تولید – ۱۳۸۶سال 
 9۰۰۱و  ۱۳4۸۵ ایزو های گواهینامه دریافت – ۱۳۸۸سال 
 آمریکا ASHRAE و تاییدیه عضویت صفر زیر چیلرهای تولید – ۱۳9۰سال 
 ای حبه یخساز استانداردسازی اقدامات و پولکی یخساز های ماشین تولید – ۱۳9۱سال 
 دارندگان انجمن در عضویت و حجیم و باال دقت با چمبرهای انواع تولید در تحول – ۱۳9۲سال 

 استاندارد نشان
 صادرات منظور به آرمینکو تجاری برند ثبت – ۱۳9۳سال 
 دارو و غذا سازمان از صادرات مجوز اخذ و بنیان دانش تاییدیه – ۱۳94سال 
 درجه سانتی گراد -۱۳۵ دمای پایلوت طراحی و پودری یخساز ماشین تولید – ۱۳9۶سال 

 الکترونیک و نظارتی -تولید دستگاه های شبیه ساز آزمون های صنعت برق – ۱۳9۸سال 
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   9001: 2015 ایزو گواهی نامه استقرار سیستم بر مبنای     

 13485:  200316 ایزو گواهی نامه استقرار سیستم بر مبنای

 14001:  2015گواهی نامه استقرار سیستم بر مبنای ایزو 

 18001:  2007گواهی نامه استقرار سیستم بر مبنای ایزو 

 تأسیسات صنعت انجمن در نامه عضویت گواهی

 آموزش و درمان و بهداشت وزارت با مرجع پزشکی وسیله ساخت پروانه

 تاریخ به پزشکی تجهیزات کل اداره و دارو و غذا سازماناز  پزشکی 

30/7/1376  

  کد ایران -در مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران  عضویت

  ایران استاندارد نشان دارندگان انجمن گواهی نامه عضویت در

   و معادن ایران صنایع وزارت از کارگاه شناسایی کارت

 IMS بر مبنای یکپارچه مدیریت سیستم و کیفیت مشی خط

 تجهیزات کل اداره - دارو و غذا سازمان پزشکی از وسیله ساخت پروانه

  9/3/1394 تاریخ به پزشکی

  دارایی و اقتصادی امور وزارت از مالیاتی مودیان نام ثبت گواهی

  افزوده ارزش بر مالیات گواهی نامه ثبت در نظام

 درمان و بهداشت وزارت از آزمایشگاهی تشخیص وسیله ساخت پروانه

  31/2/1393 تاریخ به سالمت مرجع آزمایشگاه و پزشکی آموزش

گواهی نامه ثبت عالمت از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به تاریخ 

22/10/1393  

سازمان ملی استاندارد  با مرجعپروانه تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت 

 اداره کل استاندارد استان تهراناز  ایران

 صنایع و معادن استان تهران گواهی نامه عضویت در اتاق بازرگانی 

 گواهی نامه تایید عضویت  از انجمن سازندگان صنایع برودتی آمریکا

 عضویت در اتاق بازرگانی صنایع ایران و چین و ایران و آلمان 

      
 
 

 

  

 

 

 

 مجوز ها و گواهی نامه ها
 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  



 

 

  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   تولیدی شرکت  چمبرهای آزمایشگاهی انواع فریزر، آون، یخساز واز  تعداد قابل توجهی

 مانرا به بخشی از مشتریانتوجه شما . بدین وسیله  آرمینکو در سرتاسر ایران در حال کار هستند

 : می نماییم جلب

 نوع دستگاه خریداران ردیف

 ماشین یخساز دانشگاه زابل ۱

 -C ° 4۰فریزر سرو صنعت توس ۲

 ماشین یخساز دانشگاه رازی کرمانشاه ۳

 ماشین یخساز دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۵

 ماشین یخساز زرین پودر نوین کسری ۶

 محفظه سرد و گرم مهندسی ایداج ۷

 محفظه تست شرایط محیطی شرکت متیران ۸

 ماشین یخساز شرکت کیمیا تجهیز یاران 9

 محفظه تست شرایط محیطی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۰

 -C ° ۸۰فریزر شرکت هور سپهر سامان ۱۱

 ماشین یخساز دانشگاه صنعتی شریف ۱۲

 یخسازماشین  ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ۱۳

 محفظه گرم شرکت آرمه گیتی آسیا ۱4

 ماشین یخساز شرکت گلتاش ۱۵

 ماشین یخساز شرکت آلومینیوم پارس ۱۶

 محفظه تست شرایط محیطی پایدار اندیشان داناپاد ۱۷

 محفظه تست شرایط محیطی کارن افزار نوید پارسیان ۱۸

 ماشین یخساز گروه نورد فوالد کاران افق ۱9

 ماشین یخساز های گوشتی آرمنفرآورده  ۲۰

 -C ° 4۰فریزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۲۱

 ماشین یخساز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۲۲

 محفظه تست شرایط محیطی عایق خودرو توس ۲۳

 -C ° 4۰فریزر صنعت گستران نوآور آسیا ۲4

 -C ° 4۰فریزر مواد مهندسی مکرر ۲۵

 محفظه گرم آریا ویستاماد  ۲۶

 محفظه سرد و گرم سامانه پردازان همگام رادین ۲۷

 محفظه سرد و گرم طیف گستر اطلس طاها ۲۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 نوع دستگاه خریداران ردیف

 محفظه سرد و گرم شرکت مگاترونیکس کیش ۲9

 ماشین یخساز  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج ۳۰

 محفظه تست شرایط محیطی قزویندانشگاه آزاد اسالمی واحد  ۳۱

 محفظه گرم شرکت آذین تنه ۳۲

 محفظه سرد و گرم صنایع ش و ۳۳

 محفظه سرد و گرم شرکت موج بصیر ایرانیان ۳4

 محفظه سرد و گرم شرکت پویا اندیشان موج آریا ۳۵

 محفظه گرم شرکت الوند سپهر پارسیان ۳۶

 -C ° 4۰فریزر شرکت الوند سپهر پارسیان ۳۷

 -C ° ۸۰فریزر گروه تولیدی ژیوان زیست فناوری روژه ۳۸

 ماشین یخساز  فدراسیون والیبال ۳9

 ماشین یخساز  دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 4۰

 محفظه سرد و گرم وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه یاسوج 4۱

 محفظه سرد و گرم شرکت ارتباطات موجبر شهاب 4۲

 محفظه سرد و گرم سازی اهواز لوله 4۳

 ماشین یخساز  بیمارستان مهر 44

 -C ° 4۰فریزر شرکت نیرو گستران خراسان 4۵

 محفظه تست شرایط محیطی صنایع تولیدی کروز 4۶

 ماشین یخساز  شرکت پزشکان  مهر آفرین بیمارستان ایرانمهر 4۷

 -C ° 4۰وان مایع  شرکت کیان پرشیا 4۸

 -C ° ۸۰فریزر اسالمی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد 49

 -C ° 4۰فریزر شرکت الکترونیک پردازش سبالن ۵۰

 -C ° ۶۰فریزر شرکت آذین تنه ۵۱

 ماشین یخساز  پارک علم و فناوری استان همدان ۵۲

 محفظه سرد و گرم شرکت هدایت دقیق سامانه ۵۳

 محفظه سرد و گرم ب ن مرکز تخصصی ۵4



 

 

  

 نوع دستگاه خریداران ردیف

 محفظه تست شرایط محیطی شرکت سراج نور توس ۵۵

 محفظه تست شرایط محیطی صنایع تولیدی کروز ۵۶

 -C ° 4۰فریزر آزمایشگاه نوبل اصفهان ۵۷

 -C ° 4۰فریزر شرکت بسپار تابان ۵۸

 ماشین یخساز  شرکت صنایع غذایی مانا ۵9

 ماشین یخساز  موسسه حرا ۶۰

 محفظه سرد و گرم شرکت کابل کنترل سپهر                                     ۶۱

 ماشین یخساز  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ۶۲

 محفظه سرد و گرم سپهر گستر مشکات ۶۳

 -C ° ۷۰فریزر صندوقی  مجتمع گاز پارس جنوبی ۶4

 -C ° ۶۰فریزر شرکت نورد و لوله قائم مقام قم ۶۵

 -C ° 4۰فریزر بنیاد علوم کاربردی رازی ۶۶

 محفظه سرد و گرم پرتابل قمجتمع بازسازی و تعمیرات  ۶۷
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 محفظه سرد و گرم هدایت دقیق سامانه ۷۰
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 -C ° ۸۰فریزر پزشکی مشهد دانشگاه علوم ۷۲
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 -C ° 4۰فریزر شرکت سیمیا ۷9

 محفظه سرد و گرم شرکت قاره سبز ۸۰

 ماشین یخساز  شرکت بهینه پوشش جم ۸۱



 

 نوع دستگاه خریداران ردیف  

 ماشین یخساز  نساجی کویر سمنان ۸۲

 ماشین یخساز  ایران ترانسفو ۸۳

 ماشین یخساز  هواپیمایی آسمان ۸4

 -C ° 4۰فریزر رازین پلیمر ۸۵

 -C ° ۸۰محفظه سرد مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا( ۸۶

 محفظه گرم (SNT)شرکت سراج نور توس ۸۷

 -C ° 4۰فریزر (SNT)شرکت سراج نور توس ۸۸

 ماشین یخساز  شرکت مهندسی چاد ۸9

 وان مایع سرد و گرم صنایع تولیدی کروز 9۰

 ماشین یخساز  ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران 9۱

 ماشین یخساز  اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان 9۲

 -C ° 4۰فریزر هوراند پالستیک  9۳

 ماشین یخساز  شرکت مطلوب فلز آذر 94

 ماشین یخساز  دبیرستان طلوع 9۵

 محفظه سرد و گرم ا سازمان پژوهشی ب 9۶

 محفظه گرم صنایع تولیدی کروز 9۷
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 ماشین یخساز  مرکزی سوم نفت ۱۰۳

 -C ° ۵۰وان مایع  سدیدشرکت لوله و تجهیزات  ۱۰4

 چمبر آزمون دما  صنایع الکترونیک شیراز ۱۰۵

 محفظه سرد و گرم شرکت تولیدی انهار اتصال ۱۰۶

 +۱۶۰محفظه رطوبت با دمای  شرکت فرادید افزار گستر ۱۰۷

 ماشین یخساز  هواپیمایی زاگرس ۱۰۸



 

 نوع دستگاه خریداران ردیف  

 محفظه سرد و گرم صنعت الکترومکانیکشرکت نوآوران  ۱۰9

 ماشین یخساز  فوالد سازان جم ۱۱۰

 -C ° ۸۵وان مایع  شرکت فوالد اکسین خوزستان ۱۱۱

 محفظه سرد و گرم  شرکت بادران ۱۱۲

 -C ° ۶۰ فریزر شرکت لنز دیدار ۱۱۳

 محفظه تست شرایط محیطی شرکت فرادید افزار ۱۱4

 -C ° ۶۰مایعوان  شرکت اقیانوس سبز ۱۱۵

 -C ° 4۰فریزر شرکت الکترو زعفرانچی ۱۱۶

 -C ° ۶۰فریزر سیم نوین آزمون پژوهان ۱۱۷

 محفظه سرد و گرم مجتمع بازسازی و تعمیرات ق ۱۱۸

 محفظه تست شرایط محیطی شرکت تارک صنعت البرز ۱۱9

 ماشین یخساز  سازمان و د ۱۲۰

 -C ° 4۰فریزر شرکت پارس نیکان صنعت ۱۲۱

 -C ° 4۰فریزر شرکت خاوران طلوع اندیشه ۱۲۲

 -C ° 4۰فریزر فرآیند قطعه پویا ۱۲۳

 ماشین یخساز  شرکت پاالیش نفت تهران ۱۲4

 ماشین یخساز  پیرا حفاری ۱۲۵

 -C ° 4۰فریزر مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی ۱۲۶

 -C ° 4۰فریزر شرکت پویا صنعت خوارزمی ۱۲۷

 -C ° 4۰فریزر مالک اشتر دانشگاه صنعتی ۱۲۸

 محفظه سرد و گرم شرکت رستافن ارتباط ۱۲9

 محفظه سرد و گرم شرکت آذر اتصال ۱۳۰

 محفظه سرد و گرم ا سازمان پژوهشی ب ۱۳۱

 ماشین یخساز  بازرگانی پیشتازان صنعت نوین اشکان ۱۳۲

 ماشین یخساز  سازمان و د ۱۳۳

 ماشین یخساز  دادگستری کل استان مرکزی ۱۳4

 ماشین یخساز  تدبیر توسعه سالمت ۱۳۵



  

 نوع دستگاه خریداران ردیف

 ماشین یخساز  داروسازی اکسیر ۱۳۶

 ماشین یخساز  پیرا حفاری ۱۳۷

 ماشین یخساز  بنیاد ملی نخبگان ۱۳۸

 ماشین یخساز  شباهنگ وحدت ۱۳9

 ماشین یخساز  پاالیش گاز فجر جم ۱4۰

 محفظه سرد و گرم ا صنایع م ۱4۱

 -C ° 4۰فریزر شرکت روان ترانس ۱4۲

 ماشین یخساز  شرکت رسم آرا ۱4۳

 -C ° 4۰فریزر شرکت مهندسی پالسما آیریک ۱44

 -C ° 9۵فریزر مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد ۱4۵

 -C ° ۷۰فریزر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ۱4۶

 -C ° 4۰فریزر پژوهشکده شرکت نفت ۱4۷

 ماشین یخساز  وزارت کشوری ۱4۸

 ماشین یخساز  شرکت پرتو خازن ۱49

 ماشین یخساز  پاالیش نفت بندر عباس ۱۵۰

 ماشین یخساز  پاالیش نفت شهید تندگویان ۱۵۱

 ماشین یخساز  ۵شهرداری منطقه  ۱۵۲

 ماشین یخساز  شرکت کلران ۱۵۳

 ماشین یخساز  تهران ۵شرکت آب و فاضالب منطقه  ۱۵4

 ماشین یخساز  پتروشیمی مارون ۱۵۵

 ماشین یخساز  پل سازه ۱۵۶

 ماشین یخساز پولکی سامان آتی سازان ۱۵۷

 محفظه سرد و گرم صنایع قطعات الکترونیک ایران ۱۵۸

 محفظه سرد و گرم شرکت سپند قطعه گستر ۱۵9

 محفظه سرد شرکت موج رسان صنعت ۱۶۰

 سرد و گرممحفظه  و صنایع ش ۱۶۱

 محفظه گرم شرکت موج رسان صنعت ۱۶۲



 

 نوع دستگاه خریداران ردیف

 محفظه سرد و گرم شرکت صنعت گستر خوارزمی ۱۶۳

 وان الکل سرد و گرم شرکت ساپکو ) ایتارک ( ۱۶4

 -C ° 4۰فریزر شرکت مهندسی پالسما آیریک ۱۶۵

 محفظه سرد و گرم شرکت کیمیا موتور پایدار ۱۶۶

 -C ° 4۰وان مایع  شرکت آلدا ۱۶۷

 -C ° ۵۵وان مایع  شرکت پارس ام سی اس ۱۶۸

 -C ° 4۰فریزر سیم الک یزد ۱۶9

 محفظه سرد و گرم جهاد خود کفایی ) نهسا ( ۱۷۰

 -C ° 4۰فریزر شرکت دقیق شیمی ) فومن شیمی (  ۱۷۱

 محفظه سرد و گرم شرکت صنعت گستر خوارزمی ۱۷۲

 وان مایع سرد و گرم شرکت هواپیمایی کشوری ) صنعت سامانه ها و متعلقات هوایی ( ۱۷۳

 محفظه سرد و گرم شرکت هواپیمایی کشوری ) صنعت سامانه ها و متعلقات هوایی ( ۱۷4

 هوای فشرده سرد و گرم شرکت هواپیمایی کشوری ) صنعت سامانه ها و متعلقات هوایی ( ۱۷۵

 محفظه سرد و گرم صنایع دفاع ۱۷۶

 محفظه سرد و گرم قابل برنامه ریزی صنایع دفاع ۱۷۷

 محفظه تست شرایط محیطی شرکت ابزار ماشین دلتا ۱۷۸

 محفظه سرد شرکت سازه ترمز ۱۷9

 محفظه سرد و گرم شرکت راهگزین ۱۸۰

 -C ° 4۵فریزر شرکت ان.اس.ای ۱۸۱

 محفظه سرد شرکت ابزار ماشین دلتا ۱۸۲

 محفظه سرد ایمن تک پیشرو شرکت ۱۸۳

 -C ° 4۵فریزر شرکت گیبر ۱۸4

 -C ° 4۵فریزر شرکت صنایع صندن ایرانیان ۱۸۵

 -C ° ۵۰فریزر صنایع کابل کاویان ۱۸۶

 محفظه سرد شرکت گالوپ ۱۸۷

 -C ° ۵۰فریزر شرکت الکتریک خودرو شرق ۱۸۸

 -C ° ۵۰فریزر شرکت صنایع شریف تهران ۱۸9

 -C ° ۵۵فریزر پزشکی فسا دانشکده علوم ۱9۰

 



 نوع دستگاه خریداران ردیف 

 -C ° ۸۶فریزر شرکت پروفیل ساوه ۱9۱

 -C ° ۸۶فریزر دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱9۲

 -C ° ۸۶فریزر بیمارستان امام رضا )ع( ۱9۳

 -C ° ۵۰فریزر شرکت اروند پالستیک ۱94

 -C ° ۸۶فریزر شرکت موج پویا ۱9۵

 -C ° ۸۶فریزر مشهدشرکت افراطوس  ۱9۶

 -C ° ۵۰فریزر شرکت بهینه ساز قالب ۱9۷

 -C ° ۵۰فریزر شرکت فراپایدار ماشین ۱9۸

 -C ° ۵۰فریزر بیمارستان شهید اکبر آبادی ۱99

 -C ° ۵۰فریزر شرکت مهندسی پادآالینده تهرانگ ۲۰۰

 -C ° ۵۰فریزر مرکز ملی اقیانوس شناسی ۲۰۱

 -C ° ۸۶فریزر ایراندانشگاه علوم پزشکی  ۲۰۲

 -C ° ۵۰فریزر شرکت بالین تک ۲۰۳

 -C ° ۸۰محفظه خالء با دمای  شرکت رستا فن ارتباط ۲۰4

 -C ° ۵۰فریزر اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مازندران ۲۰۵

 -C ° ۵۰فریزر شرکت کبودان شیمی ۲۰۶

 -C ° ۵۰فریزر شرکت سازه ترمز ۲۰۷

 ماشین یخساز پارسشرکت نوا طب  ۲۰۸

 ماشین یخساز دانشگاه بو علی سینا همدان ۲۰9

 -C ° 4۰فریزر آرمه گیتی آسیا ۲۱۰

 محفظه سرد و گرم صنایع ش و ۲۱۱

 محفظه گرم صنایع ش ب ۲۱۲

 -C ° 4۰فریزر ماد آریا ویستا ۲۱۳

 ماشین یخساز کویر جین سمنان ۲۱4


