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Green mindset
Green Future

powered by PACKMAN industrial group

کاتالوگ جامع 



درباره
گرینمن 



هدف  با  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  آموختگان  دانش  از  نفر  پنج  توسط   ١٣٥٤ سال  در  پاکمن  شرکت 
با          پاکمن  کرد.شرکت  آغاز  را  خود  فعالیت  خاص  سهامی  صورت  به  کشور  فنی  دانش  سطح  ارتقای 
پیشینه ای پر قدرت در راستای تولید تجهیزات و خدمت رسانی در حوزه دانش فنی در صنایع مختلف از 
جمله نیروگاهی، پتروشیمی و نفت، بیمارستانی، ساختمانی، کشاورزی و .... حضور داشته است و با تکیه بر 

توانمندی های نیروهای متخصص خود، همواره در صنایع کشور پیش رو بوده است.

با توجه به موقعیت اقلیمی و جغرافیایی کشور عزیزمان ایران، و لزوم صادرات غیر نفتی فرصت ویژه ای 
در جهت توسعه صنعت کشاورزی در کشور  فراهم می باشد.

با توجه به رشد سنتی صنعت کشاورزی که باعث هدر رفت منابع آب و انرژی کشور می باشد، همچنین از 
آنجایی که شرکت پاکمن همواره آماده خدمت رسانی در بخش صنایع و کشاورزی به بهترین کیفیت بوده 
است، لذا وارد طراحی سیستم های صنعتی کشاورزی گردیده است و در این راستا زیر مجموعه جدیدی با 

نام گرینمن تاسیس گردیده است. 

شرکت گرینمن مفتخر است با تکیه بر توامندی در حوزه مهندسی، تحقیق و توسعه، تولید محصوالت و 
بهینه سازی فرآیند، در تمامی حوزه های طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات در کنار فعالین این صنعت 

حضور داشته باشد.  

حوزه های مربوطه شامل بخش های زیر می باشد:
   

    
        تاسیسات گرمایش ، سرمایش، تهویه و رطوبت 

        سیستم تزریق کربن دی اکسید
        سیستم های انرژی و طراحی بهینه
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درباره گرینمن

    
    تاسیسات تصفیه آب و آبیاری

    سیستم کنترل اقلیم، برق رسانی و روشنایی
    سردخانه و نگهداری محصول



محصوالت
گرینمن 



فهرست 
محصوالت

:(HeatCo) هیتکو
 

 :( RECO)ریکو

 :(Planta) پلنتا

:(OPTICO) اپتیکو

 :(TransHeat) ترنس هیت

:(WINDA)ویندا

:(Warmet) وارمت

 :(FLORO) فلورو

:(GROTEM) گروتم

 :(FERMIN) فرمین

:(Clima) کالیما

 بویلر آبگرم با قابلیت تزریق دی اکسید کربن

کندانسور محصوالت احتراق

سیستم پایش حفاظتی و دوزینگ دی اکسید کربن

 پکیج گرمایش و تزریق دی اکسید کربن برای گلخانه های کوچک

بافرتانک پشتیبان سیستم تزریق دی اکسید کربن

 ایرکولر جهت اتصال به کندانسور محصوالت احتراق

پکیج بخار، مجهز به تجهیزات کنترلی جهت تنظیم رطوبت و دما

پکیج تصفیه آب شامل پیش تصفیه، سیستم RO و پس تصفیه

 پکیج پیش گرمایش آب آبیاری و تغذیه

پکیج دوزینگ کود و کنترل تغذیه

تابلو برق کنترل گرمایش، دی اکسید کربن، بافرتانک و ذخیره انرژی



KW

ظرفیت

100-20000

فشارکاری

barC°--

6-10

دمای طراحی

90

راندمان

%92

سیال کاری

آب

 (HeatCo) مشخصات فنی هیتکو
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(HeatCo) هیتکو
بویلر آبگرم با قابلیت تزریق دی اکسید کربن

یکی از مهمترین مسائل در رشد گیاهان گلخانه ای، حفظ دمای آسایش گیاه جهت رشد بهینه آن می باشد. 
برای این منظور سیستم های مختلف تولید گرما و سرما برای گلخانه طراحی شده است. یکی از قوی ترین 
بویلرهای  باشد.  می  مرکزی  گرمایش  روش  از  استفاده  صنعتی،  گلخانه  واحد  یک  گرمایش  جهت  روشها 
 ،anti-condensate corrosion سیستم  حرارتی،  شوک  حفاظت  سیستم  به  مجهز  مرکزی،  گرمایش 
آالیندگی  میزان  کمترین  با  لوناکس  مشعل  کربن،  اکسید  دی  تزریق  برای  شده  بازطراحی  احتراق  محفظه 
متنوع  های  ظرفیت  در  شوند،  می  تولید  گرینمن  شرکت  توسط  که  الکترومکانیکی  مدوالر  تمام  و  تولیدی 
سیستم  در  بویلرها  این  از  استفاده  مگاوات،   ٢٠ تا  کیلووات   ١٠٠ میان  ظرفیتی  تنوع  ارائه  گردند.  می  تولید 
گرمایش مرکزی هر گلخانه ای را ممکن می سازد. این بویلرها می توانند با سیستم گرمایش از کف و سیستم 

تزریق CO2 به خوبی ملحق شوند و در اثر شوک های حرارتی ناشی از فواصل طوالنی دچار آسیب نشوند.  
از مشخصات اصلی پکیج مشعل و بویلر گرایش مرکزی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

•طراحی بر مبنای طرحهای استاندارد سه پاس، وت بک، راندمان باال
•سیستم باز طراحی شده به منظور حفاظت بویلر از شوک های ناشی از عدم تقارن پروفیل حرارتی، تغییر 
نیاز گرمایشی گلخانه، شوک دینامیکی ناشی از کارکرد خارج از فصل به منظور تزریق دی اکسید کربن، تبادل 
حرارتی با اختالف دمای لگاریتمی پیوسته نسبت به مسیر پیمایش محصوالت احتراق جهت کاهش میزان 

آالیندگی و ناکس
•ساخت مطابق استاندارد EN 12953 برای ساخت بویلرهای آبگرم 

•استفاده از ورق آتشخوار High Temperature Steel (17MN4) و لوله DIN17175  35.8 ST- اروپایی
توسط             شده  تایید   PQR و   WPS مطابق  •جوشکاری 

شرکت های معتبر بازرسی
الکترودهای  با  پودری  زیر  اتوماتیک  تمام  •جوشکاری 

A.W.S.E7018 پیش گرم  شده

پشم  با  اینچی   ٣ ایزوالسیون  و  استیل  استینلس  •روکش 
سنگ

•دارای پالک استاندارد ملی ایران
•امکان نظارت خریدار بر جنس ورق، لوله و الكترود مورد 

استفاده  درحين ساخت 
بازرسی  شركت  استاندارد  مقیم  نماینده  عملی  •نظارت 

كيفيت و استاندارد ايران
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های  طرح  و  گلخانه  چرخه  در  موجود  های  انرژی  از  استفاده 
نوین، می تواند سبب افزایش بهره وری و بازگشت سرمایه به 
چرخه تولید شود. با توجه به اهمیت تزریق دی اکسید کربن 
در افزایش بهره وری فرآیند تولید در گلخانه، لزوم استفاده از 
مهم        امری  احتراق،  محصوالت  در  موجود  کربن  اکسید  دی 
در  موجود  کربن  اکسید  دی  از  استفاده  برای  باشد.  می 
این  از  یکی  دارد.  وجود  خاصی  الزامات  احتراق،  محصوالت 

الزامات کاهش دمای محصوالت احتراق است.
به  تزریق  برای  گاز  شرایط  نمودن  مساعد  بر  عالوه  کار  این 
گلخانه                         چرخه  به  حرارتی  انرژی  بازگشت  سبب  گلخانه، 
می شود.  جهت انجام این امر از یک مبدل آب به دود استفاده   

می شود.

(Planta) پلنتا
سیستم پایش حفاظتی و دوزینگ دی اکسید کربن

از  کربن  اکسید  دی  استخراج  روش  در  خطر  باالترین 
و  ناکس  شامل  هایی  آالیندگی  وجود  احتراق  محصوالت 
منوکسید کربن می باشد. این آالیندگی ها عالوه بر آسیب به 
ای                    گلخانه  محصوالت  به  گسترده  آسیب  سبب  انسان، 
بر  عالوه  احتراق  محصوالت  باالی  دمای  همچنین  گردد،  می 
مسیر  در  گیاهان  به  آسیب  سبب  دوزینگ،  خطوط  تخریب 
پایش،  وظیفه  که  هوشمند  مغز  یک  وجود  گردد.  می  تخلیه 
باشد،  دارا  را  فوق  پارامترهای  اصالح  و  گیری  اندازه  بررسی، 

امری ضروری برای استفاده از پکیج استخراج دی اکسید کربن
می باشد. 

( RECO)ریکو
کندانسور محصوالت احتراق

( RECO)مشخصات فنی ریکو

SS316L

ظرفیت حرارتی

KWbar

50-1180

دمای طراحی سمت گرم دود

60-240

متریال فشار کاری

6-10

C°
_

cfm

ظرفیت

300-4500

دمای طراحی

60

متریال

SS316L

تجهیزات

مجهز به دمپر اختالط هوا، مجهز
CO و NOX به سنسورهای 

 ( Planta) مشخصات فنی پلنتا

C°__



انرژی  تامین  با  همزمان  بتواند  که  سیستم  یک  وجود 
گرمایی یک گلخانه صنعتی با مساحت کوچک، دی اکسید 
کربن آن را تامین کرده و در عین حال از دید قیمت مقرون 
اپتیکو  باشد.  می  داران  گلخانه  نیاز  مورد  باشد،  صرفه  به 
درواقع یک پکیج تزریق CO2 متشکل از یک بویلر چگالشی 
صورت  به  که  بوده  اکسید  دی  کربن  دوزینگ  دستگاه  و 
 CO2 را برای تزریق  یکپارچه و مستقیم دود خروجی بویلر 
یک  جایگزینی  با  اپتیکو  کند.  می  ارسال  گلخانه  داخل  به 
و  پاس  سه  بویلر  مجموعه  جای  به  چگالشی  بویلر 
کندانسور دود، ضمن کاهش فضای اشغال شده و هزینه 

اولیه، ارتباطات و  هماهنگی را بهبود بخشیده است. 

(TransHeat) ترنس هیت
بافرتانک پشتیبان سیستم تزریق دی اکسید کربن

هنگام  در  بویلر  گرمایی  انرژی  رفت  هدر  از  جلوگیری  برای 
ضریب  افزایش  کربن،  اکسید  دی  فصل  خارج  تزریق 
سازی  ذخیره  و  گرمایش  آب  تامین  در  گلخانه  اطمینان 
بافرتانک  از  استفاده  ساعت  چندین  برای  گرمایی  انرژی 

ذخیره انرژی گرمایی امری الزم می باشد. 
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(OPTICO) اپتیکو
پکیج گرمایش و تزریق دی اکسید کربن برای گلخانه های کوچک

m٣barm

حجم کل

٤٠٠٠-١٠٠

فشار کاری

اتمسفریک

ارتفاع

6-12

 ( Transheat)مشخصات فنی ترنس هیت

KW

ظرفیت

100-600

راندمان 

%98

دمای طراحی

80

متریال

SS316L

فشار کاری

4-8

 ( Optico) مشخصات فنی اپتیکو

barC°
__



از بافرتانک برای دفع حرارت بویلر   CO2 در سیستم تزریق 
در  شده  ذخیره  حرارت  شود.  می  استفاده  لزوم  مواقع  در 
استفاده          گلخانه  گرمایش  برای  شب  طول  در  بافرتانک 
دشارژ  توان  شب،  گرمایشی  بار  مواقع  برخی  در  شود.  می 
حرارت  دفع  برای  ایرکولر  از  و  ندارد  را  بافرتانک  کامل 
کنار  در  ایرکولر  از  استفاده  شود.  می  استفاده  بافرتانک 
بافرتانک تعداد روزهای ممکن برای تزریق CO2 را افزایش 
می یابد. ایرکولر خنک کننده هوایی فن دار ی می باشد که 
هوا با دمای محیط به لوله های حاوی آب گرم برخورد کرده 
و باعث کاهش دمای آب می شود. برای افزایش راندمان و 
کاهش حجم دستگاه، معموال از لوله های فین دار استفاده 

می شود.

(Warmet) وارمت
پکیج بخار، مجهز به تجهیزات کنترلی جهت تنظیم 

رطوبت و دما
بخار  مستقیم  تزریق  به  نیاز  شده  انجام  های  کشت  برخی 
جهت افزایش همزمان رطوبت  دما دارند. برای این منظور 
نیاز به استفاده از بویلر بخار می باشد. استفاده از بویلر بخار 
نیاز به انجام هزینه های اولیه جهت متخصصین به منظور 
مجموعه  یک  از  استفاده  باشد.  می  برداری  بهره  و  نصب 
اتوماتیک که در قالب یک پکیج ارائه شده باشند، امری الزم 

برای صنعت گلخانه می باشد.

  ٧
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(WINDA)ویندا
ایرکولر جهت اتصال به کندانسور محصوالت احتراق

ظرفیت

بنا به طراحی و  درخواست مشتری

راندمان 

%98

دمای طراحی

-40  - +250

متریال

کربن استیل/استنلس استیل
فین آلومینیم

فشار کاری

0-100

 ( Winda) مشخصات فنی ویندا

bar ___

ظرفیت

100-300

تجهیزات

سنسور فشار، نمایشگر، کنترلر سطح، 
شیرآالت و پمپ، سنسور دما،سیستم کنترلی

فشار کاری

1-10

 ( Warmet) مشخصات فنی وارمت

bar_ kg/hr

C°



تعریف            استاندارد  دارای  ای  گلخانه  گیاهان  آبیاری  آب 
همچنین  و  صادراتی  نگاه  به  باتوجه  و  باشد  می  ای  شده 
حفاظت از بستر کشت، دستیابی به آب با امالح کم ضروری 
می باشد. با توجه به شرایط جغرافیایی ایران و کویری بودن 
اغلب مناطق آن، آب کشاورزی در اکثر شهرها نیاز به تصفیه 
از  گرینمن  شرکت  دارد.  آب  در  شده  حل  ترکیبات  تغییر  و 
برای   (RO) اسمزمعکوس  کن  شیرین  آب  های  دستگاه 
این  کند.  می  استفاده  آب  در  موجود  امالح  مقدار  کاهش 
تصفیه  تصفیه،  پیش  از  استفاده  با  نیاز،  برحسب  دستگاه 
اسمزمعکوس و پس تصفیه مقدار امالح، رنگ و بو، باکتری 

ها ، PH و سایر پارامترها را کنترل می کند.

(GROTEM) گروتم
پکیج پیش گرمایش آب آبیاری و تغذیه

آبیاری گیاهان با آب سرد باعث کاهش و حتی توقف رشد آن 
درجه   ٢٢-١٧ آبیاری   برای  مناسب  آب  دمای  شود.  می  ها 
سانتیگراد است. در فصول سرد، نیاز است آب آبیاری قبل از 
ذخیره سازی و شروع آبیاری تا دمای مطلوب گرم شود. پکیج 
مخزن  حرارتی،  مبدل  بویلر،  یک  به  مجهز  آبیاری  گرم  پیش 
نمایشگر  تجهیزات  و  دقیق  ابزار  و  کنترلی  تجهیزات  ذخیره، 
در  را  آبیاری  آب  که  باشد  می  تجهیز  عملکرد  وضعیت 

محدوده دمایی ٢٢-١٧ درجه گرم نگه می دارد. 

٨

ww
w.

gr
ee

nm
an

co
.co

m

(FLORO) فلورو
پکیج تصفیه آب شامل پیش تصفیه، سیستم RO و پس تصفیه

ظرفیت حرارتی

100-500

راندمان 

%86

دمای طراحی

80

فشار کاری

6-10

( GROTEM) مشخصات فنی گروتم

bar_ __ kw

سیال در گذر

آب

توضیحات

به همراه سیستم 
کنترلی

C°

m3

ظرفیت آبدهی

8-360

توضیحات حداکتر TDS ورودی

2000100

مساحت گلخانه

1-10

 ( Floro) مشخصات فنی فلورو

/hr

حداقل TDS خروجی

ارائه آنالیز به طراحی بهینه
 دستگاه کمک خواهد کرد

_ hppmppm
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گیاهان در بازه های مختلف رشد و بازدهی، به مقدار متفاوتی 
از مواد مغذی و آب نیاز دارند.  استفاده از یک سیستم آبیاری 
از  حفاظت  و  بازدهی  افزایش  ضمن  اتوماتیک،  کوددهی  و 
کاهش            نیز  را  کود  از  سنتی  استفاده  های  هزینه  گیاهان، 
می دهد. سیستم دوزینگ کود گرینمن، مجهز به تابلوبرق 
کنترلی دقیق و سنسورهای مختلف می باشد و مواد مغذی 
مورد نیاز گیاه را در مخازن PVC  به آب آبیاری اضافه می کند. 

(Clima) کالیما

•مدیریت آسان اقلیم گلخانه
•مدیریت انرژی و کاهش مصرف سوخت

•افزایش سرعت و دقت و به حداقل رساندن خطای انسانی 
نیروی کار

•پردازش لحظه ای اطالعات و تغییر به موقع عملگرها
•کنترل رطوبت خاک و دمای آب 

 (CO2) کنترل نور و غلظت گازها•
•کنترل پارامترهای آبیاری و کوددهی

•کنترل سرمایش و گرمایش
تهویه  سیستم  و  ها  هواکش  ها،  فن  تنظیم  •نورپردازی، 

مرکزی 
•افزایش کیفیت و سرعت تولید محصول

(FERMIN) فرمین
پکیج دوزینگ کود و کنترل تغذیه

در گلخانه های صنعتی به دلیل بزرگ بودن فضا و پیچیدگی عوامل محیطی و داخلی، امکان کنترل شرایط 
مطلوب گیاه توسط اپراتور انسانی به شدت کاهش می یابد و تامین کیفیت محصول و امنیت گیاه با مشکل 
مواجه می شود. گلخانه هوشمند یک انقالب در صنعت کشاورزی است که از طریق سنسورها و محرک ها با 
کشاورزی  امکان  و  شرایط  اتوماسیون،  سیستم  از  گیری  بهره  با  و  ای  گلخانه  اقلیم  کنترل  سیستم  از  استفاده 
صنعتی را افزایش می دهد. دستگاه کنترل اقلیم گلخانه ای يک سيستم نظارتی و كنترلی  قابل برنامه ریزی و 
را توسط  انعطاف پذير است كه متغير های گلخانه شامل دما، رطوبت، نور، آب و گازهای موجود در گلخانه 

سنسورهای مربوطه اندازه گيری و کنترل می کند.
كنترل كننده مركزی پس از دریافت اطالعات، ميزان تغيیرات مورد نياز سيستم را محاسبه كرده و فرمان های 
يابد.  تغيیر  مطلوب  حد  به  نظر  مورد  متغير  تا  كند  می  ارسال  ها  كننده  عمل  وضعيت  تغيیر  برای  را  الزم 
همچنين اين دستگاه قادر به نمايش وضعيت گلخانه و اطالعات ورودی و خروجی بر روی صفحه نمايشگر و 

ضبط اطالعات بر روی حافظه می باشد.

تابلو برق کنترل گرمایش، دی اکسید کربن، بافرتانک و ذخیره انرژی



خدمات
گرینمن 
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آنچه گرینمن انجام می دهد

شرکت گرینمن به صورت تخصصی در حوزه کشاورزی و گلخانه های صنعتی فعالیت می کند و با توجه به 
های  حوزه  در  مجرب  و  خبره  مهندسین  از  گروهی  با  همکاری  به  مفتخر  گلخانه،  مسائل  ظرافت  و  اهمیت 
مهندسی  و کشاورزی می باشد. برخی از خدمات مهندسی ارائه شده در شرکت گرینمن به شرح زیر می باشد :

     طراحی و مدلسازی سیستم های سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع با استانداردهای تخصصی گلخانه و 
با استفاده از نرم افزار های TRNSYS, ANSYS FLUENT  و ENERGYPLUS و ...

     طراحی تمامی بخش های سیستم دوزینگ CO2 باتوجه به شرایط کشت و سازه گلخانه

 TRNSYS, ANSYS   طراحی گلخانه های نوین با سیستم های خاص و انرژی محور بهینه به کمک نرم افزار     
FLUENT و کد توسعه داده شده  اختصاصی در شرکت گرینمن

     طراحی  سیستم تصفیه آب RO و پکیج دوزینگ کود و مواد شیمیایی

     مدلسازی 3D و ارائه نقشه های پایپینگ  تاسیسات گلخانه



فلودیاگرام تأسیسات گلخانه
Greenhouse HVAC Flowdiagram

Desalination Water



برخی از 
پروژه ها 
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گلخانه گلدشت بکا- پروژه  چوپان-پاکدشت

مجموعه گل و گیاه آقای کبریایی

گلخانه تولید صیفی الرن

گلخانه تحقیقاتی کشت و صنعت جوین

گلخانه کاظمی

گلخانه لرنی

گلخانه بهرام

طراحی و تاسیسات  گلخانه شرکت رایان شمیم مغان

گلخانه صیفیجات بیرجند- ده هکتار 

گلخانه کبیری

گلخانه سازمان اتکا

گلخانه زائر

و چندین پروژه دیگر 

 

برخی از پروژه ها

گلخانه اخوان محسنیگلخانه ارس تارال امیندهکده سالمت البرز

بازار گل سپاهانگلخانه تهران گلشیدگلخانه موز ازبکستان
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