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فن ایران 

 با بیش از چهار دهه فعالیت در حوزه طراحی و ساخِت فن های صنعتی با کسب

دانش و تجربه تخصصی به یکی از پیشتازان این صنعت بدل شده است، گواه

این امر بیش از پانزده هزار دستگاه فن های تولید شده ی فعال در صنایع

مختلف و رضایت کارفرمایان می باشد. تیم طراحی فن ایران متشکل از

متخصصین حوزه های مکانیک سیاالت و جامدات و برق با استفاده از دانش روز

دنیا و با توجه به نیاز و الزامات خاص کارفرما اقدام به طراحی سیستم فن می

کند که این سفارشی سازی منجر به بهینه سازی محصول و انطباق کامل با

شرایط مورد نیاز می شود. تولیدات فن ایران در کلیه شرایط محیطی و با رنج

وسیعی از دبی و فشار در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. عالوه بر

طراحی و ساخت اجزای سیستم فن (شامل ایمپلر، حلزونی، سیستم انتقال

قدرت و غیره) ، بر اساس شرایط کاری و الزامات کارفرمایان سیستم کنترل،

پوشش های خاص، سایلنسر، دمپر و دیگر لوازم جانبی نیز قابل ارائه می باشند.

فن ایران در صنایع 

صنایع آهن و فوالد ، نفت گاز و پتروشیمی سیمان و آسفالت ، نساجی ،

شیشه ، کاغذ ، چوب ، پزشکی و غیره و تحویل صد ها پروژه ی صنعتی در

سراسر کشور باعث آزمودگی تیم فنی شده به گونه ای که دانش و تجربه

الزم برای فایق آمدن بر کلیه چالش های هر یک این صنایع کسب گردیده

است.

 

 فن ایران از معدود تولید کنندگان فن های صنعتی ایران است که سابقه ی

، High-Temperature دما باال ، Explosion Proof تولید فن های ضد انفجار

مقاوم به خوردگی Corrosion resistance، ظرفیت باالHeavy Duty ، انتقال

مواد material handlingو دریایی marine type را دارا می باشد.
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تهویه صنعتی
 قلب تپنده 

صنعت
فوالد و آهن

شرکت صنعتی فن ایران



صنعت فوالد همواره به عنوان یکی از ستون های اصلی صنعت کشور از

اهمیت ویژه ی اقتصادی برخوردار است، با توجه به زیان های اقتصادی

ناشی از توقف خط تولید از  فن های بکار رفته انتظار می رود بتوانند با حداکثر

عملکرد به مدت طوالنی فعالیت کنند و به بیان دیگر قابل اعتماد باشند.

به طور کلی فن ها در صنعت فوالد در دمش به کوره ها، پیش گرم کردن، خنک

کاری تجهیزات و خارج کردن محصوالت احتراق کاربرد دارند. در فرآیند گندله

سازی فن های سانتریفیوژ بک وارد با پره های ایرفویل مقاوم شده نسبت به

خوردگی برای خشک کردن، پیش گرم کردن و خنک کاری استفاده می شوند لذا

این فن ها با بازه ی گسترده ای از دمای سیال مواجه اند که می بایست بدون

افت عملکرد و ایجاد شکست مکانیکی نسبت به آن مقاومت نشان دهند. در

فرآیند آگلومراسیون، فن ها در عین مواجه با سایش بسیار شدید وظیفه ی

دمش هوا، خارج کردن گاز ها و غبار تولید شده، بازیابی انرژی و خنک کاری را

به عهده دارند. 

 

فن هادر حین تولید آهن، با خارج کردن حرارت و گازها از محیط امکان ادامه

کار برای نیروی انسانی را فراهم میکنند؛ همچنین فن ها در خنک کردن

تجهیزات و ماشین آالت نقش اساسی دارند. 
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چرا فن ایران

شرکت دانش بنیان فن ایران امروزه به عنوان یکی از با سابقه و قابل

اعتماد ترین تولید کنندگان فن در ایران با توجه به موارد ذیل توانایی

ارائه ی مشاوره، طراحی و ساخت انواع فن های مورد نیاز صنعت

فوالد را دارا میباشد.
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بومی سازی تکنولوژی طراحی و ساخت قطعات متحرک و ثابت فن باهدف

کاهش رسوب ذرات

 
بهبود عملکرد سیستم در دمای باال با استفاده از پوشش، بیرینگ مناسب و

سیستم خنک کننده

 
قابلیت ارائه چندین گزینه متفاوت مناسب با کاربرد فن در جهت کاهش

خوردگی و باال بردن مقاومت سطحی قطعات

 
دستیابی به تکنولوژی طراحی کنترل دبی در جهت کاهش سایش محلی
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چرا فن ایران

      (ATEX ) ارائه و اجرای استاندارد فن های ضد جرقه

 

ساخت و بهبود سیستم فن های دما باال  

 

کنترل دقیق مراحل از جمله طراحی، خرید، برش جوش و ارائه تست های

عملکردی مورد نیاز

 

ایمنی باالی تولیدات و عین حفظ عملکرد و ساختار پیچیده این تجهیزات

 

قابلیت رصد عملکرد تجهیز (ارتعاشات، دما و غیر) از راه دور

 

پایش و بازدید های دوره ای محصوالت تحت گارانتی

 



تجهیزات تولیدی

 شرکت صنعتی فن ایران 
در 

صنعت فوالد و ذوب آهن

www.Fniran.net
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Draws the process gas (120-200 °c) through the sinter
machine and electrical precipitator to the stack.

The gas contains highly abrasive dust.

The double suction impeller is equipped with wear
protection in form of hard surfacing.

Sinter Waste Gas Fans



Faniran products
for steel industries

Dust loaded with 1 g/m3 

Gastight application, 52-66 % co gas

Blade and main disc of the impeller are

equipped with wear protection

Spiral of casing with additional wear

protection

Rotor designed for limited load-cycle changes
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Waste Gas Fans

Updraught Drying Fans
 

Draws process gas (250-400 °c) from the hood
above the second cooling zone into the
updraught drying zone
Protected by hard-surfacing



Faniran products 
for
Steel industries

Similar design features as the wind box

exhaust fans

Protected by hard-surfacing

An axial flow fan would also be possible

(only without wear protection)
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Hood Exhaust Fans
 

Cooling Air Fans
 

Double inlet centrifugal fan with aero foil
blades or axial fan
High volume flows 
Ambient temperature



Faniran
products for
steel industries

Installed behind filter with lower dust

content

Double inlet fans with backward-curved

blades

Protected by hard-surfacing
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Wind box exhaust Fans

Coke gas recirculation Fans
 

Designed as centrifugal fans with wear
protection on impeller and housing to
protect the fan against the abrasive coke
dust
Operation behind cyclone

Recirculation Fans
 Handles hot process gas

Protected by hard-surfacing



پروژه های 
صنعتی فن ایران

در 
صنایع 

ذوب آهن و فوالد
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www.Faniran.net



ذوب آهن

اصفهان
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فوالد مبارکه

اصفهان

صنایع مس

شهید باهنر

توسعه

 آهن و فوالد 

گل گهر

طراحی و ساخت فن های غبارگیر بک هاوس و

انتقال مواد شرکت ذوب آهن اصفهان

     5600pa 210.000 و فشارm3/h  با ظرفیت 

(مشاور فوالد تکنیک )

  Dilution air blower طراحی و ساخت فن های

 فوالد مبارکه اصفهان

 11000pa 15000 ، فشارCFM به ظرفیت

700mmwg 13000 ، فشارNm3/h به ظرفیت

200mmwg 10000  ، فشارm3/h به ظرفیت

طراحی و ساخت تجهیزات تهویه واحد ریخته

گری شرکت صنایع مس شهید باهنر

فن سقفی اکسیال 50.000m3/h   روی کوره 

 Auxiliary& Dilution طراحی و ساخت فن های

 پروژه طوبی شرکت توسعه آهن و فوالد گل

12000pa50.000 و فشارm3/h گهر با ظرفیت

(MMTE مشاور)



فوالد

خوزستان
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فوالد

 هرمزگان

فوالد آلیاژی

اصفهان

فوالد

زمزم

ساخت فن های غبارگیر طرح توسعه فوالد

خوزستان 

،  50000m3/h فن های سانتریفیوژ به ظرفیت

200mmwg فشار

 Auxiliary & Dilution ساخت فن های غبارگیر

 فوالد هرمزگان

،  26000Nm3/h به ظرفیت Auxiliary فن های

12000pa فشار

،  26000Nm3/h به ظرفیت Auxiliary فن های

 12000pa فشار

ساخت فن های پروژه زمزم و نظارت شرکت

مهندسی بین المللی ایریتک 

به ظرفیت 48500m3/h و فشار 145mbar   از

جنس استنلس استیل



فوالد 

بافت
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فوالد

 شادگان

سیلیکون آراز

فوالد

 قائنات

 فن های غبارگیر قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء

پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجی فوالد بافت

فن های Auxiliary  به ظرفیت 26000m3/h  با

14000pa فشار

فن های Auxiliary  به ظرفیت 22000m3/h  با

13000pa فشار

 فن های پروژه فوالد شادگان 

( شرکت مهندسی ایریتک ) 

فن های Auxiliary  به ظرفیت 25000m3/h  با

13000pa فشار

فن های غبارگیر فروسیلیس به ظرفیت

5800pa 160000  ، فشارm3/h

 Auxiliary & Dilution ساخت فن های غبارگیر

 فوالد قائنات

،  26000Nm3/h به ظرفیت Auxiliary فن های

12000pa فشار



مس

سرچشمه
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فوالد

پایا

فروسیلیس

غرب

فوالد

 کویر کاشان

ساخت فن های پروژه SO3 GAS COOLER  و

پروژه اسید سولفوریک مس سرچشمه شرکت

فوالد تکنیک 

350mmwg 11  ، فشارm3/s فن ها به ظرفیت

 3500pa 38100  و فشارm3/h فن به ظرفیت

150c در دمای 

ساخت فن های ذوب و ریخته گری شرکت

فوالد پایا 

،  48500m3/h فن های سانتریفیوژ به ظرفیت

فشار 145mbar  استیل

 145mbar 27700  و فشارm3/h فن به ظرفیت

 استیل

ساخت ایمپلر های فن  اصلی کوره و غبار گیر

ساخت هواساز ویژه خط نبرد شرکت فوالد

کویر کاشان 

فن های هواساز  به ظرفیت 70000m3/h  با

اختالف دمای 15 درجه سانتیگراد
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021-88850471

info@faniran.net

Faniran_co

www.Faniran.net
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