
Installation Technology
باگی اینستلیشن تکنولوژی 



درباره ما
رشکت های هرنهای صنعتی نقشی حیاتی در نظام اقتصادی و اجتامعی ما بازی می کنند. هرنهای صنعتی عاملی تثبیت کننده در ترویج 

رقابت و نوآوری هم در حوزه تجارت و هم در حوزه اجتامع به شامر می آیند. عالوه بر این مزیت، هرنهای صنعتی خدمات مهمی به عامه 

مردم و همچنین در زمینه رضایت افراد و تقاضاهای ویژه داشته است. 

باگی اینستلیشن تکنولوژی )BOGGY Installation Technology( یک رشکت هرنهای صنعتی و فروشگاهی کامل در زمینه ارائه خدمات 

گرمایشی، لوله کشی، ورقهای فلزی، و فناوری خورشیدی می باشد و از این رو در زمینه تامین گرمایش، آب، و انرژی بسیار فعال است. 



رشکت ما
باگی اینستلیشن تکنولوژی )BOGGY Installation Technology(  یک رشکت هرنهای صنعتی است که در قلب کوه های آلپ 

ناحیه سوابیا )Swabia( جای گرفته است. خدمات ما شامل تجهیزات گرمایشی، لوله کشی، بهداشتی و صفحه های خورشیدی می 

باشند. 

فلسفه وجودی ما
نگاه به آینده

 
انرژی، گرمایش، و آب از عالیق ما هستند. ما به مشرتیان خود بهرتین فناوری موجود را پیشنهاد می کنیم و در مقابل پولتان 

خدمات منصفانه و با ارزش به شام ارائه می دهیم. حفاظت از محیط زیست و آسایش برای ما اهمیت ویژه ای دارند.

آموزش تک تک کارکنان به ما این اطمینان را می دهد که مهارت های ما همواره از کیفیت باالیی برخوردار بوده و بسیار پیرشفته می باشند.

کارگاه ما

 
باگی اینستلیشن تکنولوژی )BOGGY Installation Technology( مجهز به کارگاهی مدرن می باشد که در سال 2004 ساخته 

شد. این کارگاه کارخانه آزادی به مساحت 800 مرت مربع دارد که مدرنرتین ماشین آالت تولید لوله، سیستم های گرمایشی، و 

همچنین ماشین االت کنرتل آب و هوا را در خود جای داده است.

همه این مزایا بعالوه کارکنان بسیار باانگیزه و همچنین کادر حرفه ای صالحیت دار ما که اکرثشان دوره های لوله کشی، گرمایش، 

فناوری خورشیدی و تجهیز رسویس بهداشتی را در باگی اینستلیشن تکنولوژی )BOGGY Installation Technology(  به امتام 

رسانده اند باعث شده است تا ما بتوانیم خدمات فردی وتولیدات سفارشی را به مشرتیان عرضه کنیم.



افتخارات رشکت
تاریخچه افتخارات رشکت

 
        1993 تاسیس 

)Empfingen( انجام عملیات لوله کشی آتش نشانی امفینگن :)Empfingen( 1994 اداره آتش نشانی امفینگن       

)Fellbach( 2000 کسب جایگاه دوم جایزه معامری برای عملیات لوله کشی ساختامن تهویه در فلباخ       

)GEBERIT Quattro Partner( 2001 کسب عنوان رشیک تجاری گیربیت کواترو       

 

 .)Baden-Württemberg( 2004 همراهی هیئت اقتصادی به رومانی و رصبستان به ریاست وزیر اقتصاد ایالت بادن-وورمتربگ        

 )Baden-Württemberg  ( 2005 همراهی هیئت اقتصادی به روسیه به ریاست وزیر اقتصاد ایالت بادن-وورمتربگ       

       2009 تجهیز مرکز کنگره تاشکند در ازبکستان به سیستم تهویه مطبوع 

       2010 همراهی هیئت اقتصادی به ریاض و جعده عربستان سعودی به ریاست ارنست فیسرت )Ernst Pfister(، وزیر اقتصاد ایالت 

Baden-Württemberg( بادن-وورمتربگ       

       2011 بازسازی سیستم گرمایش و مونتاژ سیستم خورشیدی برای افزایش قدرت گرمایش مرکز سانتا کروز )Santae Crucis(، واقع

       در توزی )Tuzi(، مونته نگرو

 )BW-Construction GbR( 2011 عضو مؤسس رشکت بی دبیلیو-کنسرتاکشن جی بی آر       

  

       2012 نصب سیستم تخلیه آب باران بر روی بام تخت و کانال های خنک کننده در مجتمع جدید یک مجتمع تولید صنعتی واقع

       در پیون )Pune(/هندوستان

 

      2013 فرودگاه صالله )Salalah(، عامن. نظارت بر نصب سیستم تخلیه آب باران بر روی بام 

      2015 ساختامن کامپوزیت اسرتاتا )Strata(، واقع در العین، ابوظبی. طراحی و پشتیبانی فنی در محل MEP در طول نصب و ایجاد    

     تغییرات در سیستم تخلیه آب باران بر روی بام.

   

تهویه مطبوع

 
کار کردن در محیط مجهز به تهویه مطبوع راحت تر است. 

2015 همراهی هیئت اقتصادی به تهران و اصفهان، ایران، به ریاست نیلز اشمیت )Nils Schmid( ، وزیر اقتصاد ایالت بادن-وورمتربگ 

.)Baden-Württemberg(



تهویه مطبوع

 
کار کردن در محیط مجهز به تهویه مطبوع راحت تر است. 

اتاق های دارای تهویه مطبوع عامل اقتصادی مهمی به شامر می آیند. واضح است که بهره وری 

نیروی انسانی ارتباط مستقیمی با دمای محیط دارد.

این موضوع در فراید تولید مدرن نیز امری بسیار مهم تلقی می شود.    

                                                                                                                                       

بدلیل استفاده از فناوری کامپیوتری در ادارات و ماشین آالت صنعتی، حفظ دمای مناسب امری 

مهم می باشد. علیرغم وجود همه فناوری های سبز تهویه و گرمایش، هیچگونه جایگزین واقعی 

برای فناوری تهویه مطبوع منی توان قائل شد.

به همین دلیل است که ما در زمینه فناوری تهویه مطبوع که با انسان، ماشین آالت، و بویژه با 

محیط زیست سازگار است، تخصص داریم.

ورقه های رسمایشی را می توان بر روی صفحه های  

بتنی وصل منود. این کار باعث می شود تا ارتفاع اتاق 

کاهش نیابد.(

)منایی از سیستم رسمایشی/گرمایشی کف.(



پروژه ساختامنی:
ساختامن مرکزی کنگره تاشکند در ازبکستان.

ماموریت:
نصب سیستم های زیر: تهویه و تهویه مطبوع. امتام نصب تجهیزات تهویه مطبوع کامل سالن های کنفرانس و هامیش  

شامل تجهیزات گرمایشی/رسمایشی، مرطوب سازی و رطوبت زدایی.

از آنجایی که ازبکستان در آسیای مرکزی واقع 

شده است و در فصل تابستان دمای بیرون به 

50° سانتیگراد میرسد، تجهیز این مرکز هامیش به 

تهویه مطبوع کم مرصف از آروزهای پیامنکاران این 

ساختامن به شامر میرفت. 

راه حل:                                                                               
نصب سیستم رسمایش کف در کف طبقات 

این ساختامن که در فصل زمستان به 

عنوان سیستم گرمایشی هم مورد استفاده 

قرار بگیرد. در این سیستم از یک پمپ 

گرمایشی )آب-هوا( که در روزهای رسد 

سال گرما تولید می کند، استفاده می شود.                                                                 

بدلیل طبقات کوتاه و استفاده از سقف کاذب 

در این ساختامن، ارتفاع سقف در این کار زیاد از 

دست منی رود. 

)سالن مرکز کنگره پس از امتام سیستم رسمایش کف و مرمرکاری کف سالن.(

رسویس بهداشتی

 



رسویس بهداشتی

 

یک رسویس بهداشتی فقط یک »رسویس بهداشتی« نیست

تجهیزات دارای فناوری بسیار مدرن، سازگاری با محیط زیست، رصفه جویی در مرصف آب، و 

ذخیره آب باران امروزه اجزاء اصلی یک سیستم بهداشتی مدرن را تشکیل می دهند.

ما در زمینه کارمان هر روز با چالش ترکیب بهرتین و پربازده ترین فناوری ها با توازن و زیبایی 

دست و پنجه نرم می کنیم. از رسویس بهداشتی شخصی گرفته تا استخرهای عمومی، گسرته کار 

ما هیچ محدودیتی ندارد.



یک رسویس بهداشتی فقط یک »رسویس بهداشتی« نیست

 

)رسویس های بهداشتی پس از امتام نصب سیستم های رسمایشی/گرمایشی(
„ 





فقط یک »رسویس بهداشتی« نیست

)رسویس های بهداشتی پس از امتام نصب سیستم های رسمایشی/گرمایشی(
„ 



فقط یک »رسویس بهداشتی« نیست



before

after

)BOGGY تجهیزات روکش ،GIS تجهیزات دیواره(

)GIS رسویس بهداشتی پس از امتام نصب تجهیزات دیواره(

فناوری گرمایش
گرمایش بدون هدررفت انرژی. ما به محیط زیست اهمیت می دهیم.

فرمولی از آینده

 رسویس بهداشتی



after

فناوری گرمایش
گرمایش بدون هدررفت انرژی. ما به محیط زیست اهمیت می دهیم.

امروزه بسیاری از نوآوریهای فنی در حوزه های مکانیک و الکرتونیک امکانات بی سابقه ای را برای گرمایش 

ساختامن ها فراهم آورده اند. دوران اجاق مادربزرگ دیگر گذشته است. 

ما در زمینه جدیدترین فناوری ها تخصص داریم. از جمله این فناوری ها می توان به فناوری چگالش بویلر، 

بازیابی گرمایش، افزایش میزان بهره وری، پمپ های حرارتی، و سازگاری با محیط زیست اشاره داشت.

فرمولی از آینده
اصطالح »سطح بهره وری« به نسبت نیروی انتشار یافته یک سیستم به نیروی تامین شده اشاره دارد. برای 

بدست آوردن این مقدار، نیروی انتشار یافته بر نیروی تامین شده تقسیم می شود. از این رو سطح بهره وری 

میزان بهره وری یک سیستم گرمایش را تعیین می کند و در حالت ایده آل می بایست برابر با %0 باشد. این 

بهرتین حالت می باشد چراکه در این حالت نیروی تامین شده بدون هدررفت انتشار می یابد.  

ارزش یک سیستم گرمایش به سطح بهره وری آن می باشد. این موضوع برای ما ارزش بسیاری دارد، از این رو ما 

تنها سیستم های بسیار بهینه را به مشرتیان خود پیشنهاد می دهیم. 



فناوری خورشیدی
خورشید نه تنها گرم می کند - بلکه رسد هم می کند...

... خانه های ما را، کارخانه هایامن، ادارات، و غیره را.

پیرشفت در حوزه سلولهای خورشیدی در سال های اخیر بشدت افزایش یافته است. و همزمان با کاهش 

هزینه، بهره وری آنها نیز افزایش داشته.

هیچ دلیلی ندارد که از استفاده از فناوری خورشیدی غافل شوید.

)Installation Technology( اینستلیشن تکنولوژی



)Installation Technology( اینستلیشن تکنولوژی
استفاده از گرمای خورشید برای رسمایش:

عالقه به استفاده از تهویه مطبوع خورشیدی در حال افزایش است

تقاضا برای تهویه مطبوع ادارات، هتل ها، البراتوارها، و ساختامن های عمومی 

مانند موزه ها بسیار زیاد است. این نیاز نه تنها در اروپای جنوبی، بلکه در آملان 

و اروپای مرکزی نیز وجود دارد. تحت رشایط مناسب، تهویه مطبوع خورشیدی و 

کمک خورشیدی می تواند جایگزین سیستم های سنتی تهویه مطبوع شود. عالوه 

بر این، سیستم های سنتی بدلیل استفاده از مواد رسد کنند )مانند کلوروفلورو کربن 

 CO2 و همچنین به خاطر صدور گاز ،))HFC( و هیدروفلورو کربن ها )CFC( ها

بشدت مورد انتقاد قرار دارند.

روزهای آفتابی تابستان زیبا هستند. اما در اداره، یک روز آفتابی می تواند بسیار خسته کننده باشد. به همین دلیل هر روز ساختامن 

های بیشرتی از تهویه مطبوع استفاده می کنند. چراکه اگر داخل ساختامن بیش از اندازه گرم باشد، بهره وری کارکنان کاهش می 

یابد. اینجا است که تهویه مطبوع خورشیدی اهمیت پیدا می کند: آفتاب تابستان که اداره را گرم می کند، همچنین می تواند انرژی 

رسمایش آن را نیز تامین کند. استفاده حرارتی از انرژی خورشیدی راه حلی ایده آل می باشد: روزهایی که بیشرتین نیاز به رسمایش 

وجود دارد مقارن است با روزهایی که می توان بیشرتین انرژی را از خورشید دریافت کرد. 



سازه های فلزی
هیچ ماده دیگری به اندازه فلز قابلیت طراحی ندارد

همه می دانند که وسایل روزمره زندگی از فلز ساخته شده اند. با این حال، قابلیت فلز بیشرت از این است. فلز قابلیت 

طراحی بسیاری دارد و بسیار بادوام است.

این ماده ما را بسیار شگفت زده کرده است و حرفه ما را به تکامل رسانده. بنابراین، استفاده ما از اصل »فرم تابع 

عملکرد است« محدود می باشد. ما می توانیم وسایل روزمره زندگی را به وسایل هرنی تبدیل کنیم. 

معامری:
معامری مدرن هرگز بدون فلز 

منی توانست واقعیت پیدا کند

مصالح ساختامنی:
مصالح ساختامنی هرنی برای خانه ها و مساکن

محصوالت مخصوص تجهیزات رسویس های بهداشتی:



اولویت نخست
رضایت مشرتی اولویت نخست ما می باشد

رضایت ما در گرو رضایت مشرتی است. خواسته ما بهرتین استفاده شام از پولتان است. به همین دلیل است که در باگی 

اینستلیشن تکنولوژی )BOGGY Installation Technology( کیفیت و تخصص و همچنین دریافت خدمات منصفانه و با 

ارزش در مقابل پولتان بسیار مهم به شامر می آیند.

باگی اینستلیشن تکنولوژی )BOGGY Installation Technology( برای آینده رسمایه گذاری می کند و از پیرشفت کاری 

جوانان حامیت می کند. هر ساله شاگردانی در حوزه فناوری گاز، آب، و گرمایش در این رشکت آموزش داده می شوند. 

آموزش تک تک کارکنان به ما این اطمینان را می دهد که مهارت های ما همواره از کیفیت باالیی برخوردار بوده و بسیار 

پیرشفته می باشند .

محصوالت مخصوص تجهیزات رسویس های بهداشتی: محصوالت رسمایشی، خورشیدی و گرمایشی:



پروژه های پیشین

مجتمع تولیدی، واقع در پیون )Pune(، هندوستان

نصب سیستم تخلیه آب باران بر روی بام تخت و کانال های خنک کننده در مجتمع جدید یک مجتمع تولید صنعتی 

واقع در پیون )Pune(/هندوستان.

مجموعه صومعه، واقع در توزی )Tuzi(، مونته نگرو
نوسازی سیستم های تامین گرمایش. نصب 

پمپ حرارتی بادی/آبی و همچنین نیروگاه 

حرارتی خورشیدی.



پروژه های پیشین

تجهیز مرکز کنگره جدید در ازبکستان

نصب سیستم های زیر: تهویه و تهویه مطبوع.                                   

امتام نصب تجهیزات تهویه مطبوع کامل سالن های کنفرانس 

و هامیش شامل تجهیزات گرمایشی/رسمایشی، مرطوب سازی 

و رطوبت زدایی.



REFERENCES پروژه های پیشین

)Eschler( تجهیز رشکت نساجی اشلر

تجهیز بخش اداری، سایت های تولید و خطوط تامین به تجهیزات بهداشتی و همچنین نصب سیستم تخلیه آب باران گربیت پلوویا 

)Geberit Pluvia( بر روی بام.

آتش نشانی امفینگن )Empfingen(، آملان

برج تهویه فلباخ )Fellbach(، آملان



آتش نشانی امفینگن )Empfingen(، آملان

برای ساخت یک ساختامن آتش نشانی مدرن، ترکیب بنت و فلز برای تیم معامری از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.

برج تهویه فلباخ )Fellbach(، آملان
 )Fellbach( از تونل بزرگ تقریباً 925 مرتی زیر فلباخ

تنها برج های تهویه قابل رویت می باشند.



پروژه های پیشین

فرودگاه صالله )Salalah(، عامن
.)Geberit Pluvia System( نظارت بر نصب سیستم تخلیه آب باران بر روی بام

گروه کامت )KOMET(، واقع در اشتوتگارت، آملان

)Simtek AG( رشکت سیمتک ای جی



پروژه های پیشین

گروه کامت )KOMET(، واقع در اشتوتگارت، آملان
تغییر کاربری و نوسازی تجهیزات و سیستم های زیر:

تجهیزات گرمایشی، تهویه، رسمایشی، بهداشتی بعالوه سیستم تامین هوای فرشده.

)Simtek AG( رشکت سیمتک ای جی
دفاتر و انبار جدید این رشکت در موسینگن  )Mössingen(، آملان می باشند.

امتام نصب تجهیزات بهداشتی و خطوط پنوماتیک. 

 



Installation Technology

Boggy Installationstechnik, Duravit Hornberg, Geberit Germany / Switzerland, Company Komet Group Stuttgart - Vaihingen,
Company STO /  Textil Eschler Balingen Frommern, Company Simtek AG Mössingen, Scala Stuttgart, Wolf Mainburg, 

LT Muscat Oman, Fotolia, sxc.hu

BOGGY Installation Technology

مالک: مایکل باجونوویچ 

Heusteigstr. 122
Albstadt-Tailfingen 72461

Germany

درباره ما تلفن:   58 55 - 32 74 )0( +49
تلفکس:               30 55 - 32 74 )0( +49

info@boggy-albstadt.de :ایمیل

www.boggy-albstadt.de  :وبسایت

تصویر گرفته شده از:

باگی اینستلیشن تکنولوژی 

آدرس :

درباره ما 


