


شركت صنعتي رحمتي درسال 1355 در قالب يك كارگاه صنعتي تاسيس 
و در زمينه ساخت محصوالت متنوعي مانند دريچه تنظيم هوا، دريچه هاي 
صنعتي و تزئيني و غيره فعاليت مستمر خود را درپروژه هاي مختلف ساختماني 

سراسر كشور انجام داده است.
مديريت ارشداين سيستم، آقاي محمدرضا رحمتي  همواره سعي داشته اند 
كارآمد  و  زبده  و متخصصين  ها  نيرو  البته  و  دنيا  روز  تكنولوژي  به كمك  تا 
جديدترين  و  بهترين  مجموعه  اين  كوش  سخت  كارگران  تالش  و  همت  و 
محصوالت را كه قابل رقابت با محصوالت اروپايي است توليد و در بازار هاي 

منطقه عرضه نمايد.
رسالت و خط مشي ايشان، مشتري مداري ، توزيع گسترده محصوالت به تمام 
نقاط ايران و قابل دسترس بودن اين محصوالت براي كليه كساني است كه به 

كيفيت، استحكام و زيبايي اهميت مي دهند.
مفيد  عمر  بردن  باال  جمله  از  مواردي  به  توان  مي  مجموعه  اين  اهداف  از 
مردم  عموم  براي  آن  بودن  دسترس  قابل  نهايتا  و  مناسب  قيمت  محصول، 

اشاره نمود.
ايجاد  مختلف،  هاي  نمايشگاه  در  حضور  با  مجموعه  اين  است  ذكر  به  الزم 
دفاتر فروش  و اعطاء نمايندگي در استان هاي مختلف كشور در جهت اصل 
مشتري مداري و عرضه مستقيم محصول به دست مصرف كننده تالش هاي 
زيادي نموده و تدابير موثري به كار گرفته است تا مردم بهتر و بيشتر با اين 

محصول آشنا شوند.
محصوالت شركت صنعتي رحمتي، عالوه بر استحكام، كيفيت، زيبايي، نوآوري و 
كيفيت گرايي از اهم وظايف مديران اين مجموعه مي باشد. اميد است محصوالت 

ما بتواند هوايي تازه و مطلوب را براي شما به ارمغان بياورد.
                                                       
                                                         با تشكر        
 مهندس محمد رضا رحمتي
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دريچه هاي صنعتي  
اين محصول به دليل ضخامت زياد و استقامت 
باال مناسب، جهت استفاده دركف سوله ها و 
كارخانه هاي صنعتی مي باشد.

مناسب جهت استفاده دودكش
اين محصول مقاومت و ايستادگي در باالترين 
نقطه از ساختمان را دارا مي باشد.

مناسب جهت مكان هاي استريل
اين محصول بيشتر در بيمارستان ها و مراكز 
بهداشتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

مناسب جهت جمع آوري زباله
اين محصول جهت شوتينگ زباله در 
مكان مخصوص به كار مي رود.

مناسب جهت روشنايي
با قرار دادن نور در پشت اين محصول 
محيطي روشن و زيبا را به وجود 

خواهد آورد.

مناسب جهت تردد هواي خنك 
 اين محصول توانايي تحمل برودت تردد 
سرما تا دمای30- درجه را دارا مي باشد.

مناسب جهت تردد هواي گرم   
اين محصول توانايي تحمل گرما تا 
دمای 50+ درجه را دارا مي باشد.

مناسب جهت تردد هوا
اين محصول توانايي استقامت فشار 
باالی باد و عبور هوا را دارا مي باشد.

معرفي نمادهايي كه درصفحات به كاررفته است
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آلومينيوم :
Lieaner Bar Grille                                                                     دريچه های خطی مدل پره صفر درجه ، 15درجه و30 درجه

Linear Slot Diffuser                                                                                                             دريچه های خطی اسلوت

Supply Register                                                                                                                دريچه های ديواری هوا رفت

Retum Grille                                                                                                  Zدريچه های  برگشت يك طرفه ثابت وپره

دريچه های هوای سقفی چهارگوش 

  Square&Rectangular Ceiling Diffuser                                                   كالف مخصوص وكالف پهن - يك الی چهارطرفه

Round Ceiling Diffuser                                                        دريچه های سقفی گرد مدل تخت وبرجسته با دمپر وبدون دمپر

Disc Valve                                                                                                                                   دريچه های سونايی

  ehh Crate Grille                                                                                     دريچه های سبد تخم مرغي مدل چهار گوش وگرد

Let Nozzle                                                                                                                                      دريچه جت نازل

 Volume Contorol Damper                                                                دمپرهای بین كانال به صورت دستی ، موتوری وگرد

 Fire Damper                                                                                             دمپرهای ضد حريق مدل وزنی ومدل كركره ای

 Intake Loiver                                                                                                                      دريچه لوور اطاق هوارسان

Door Louver                                                                                                                                دريچه های پادری

Assecc Door                                                                                                               دريچه های بازديد يك ودوجداره

  Silencer                                                                                                                                                     صدا گیر

 Sand Trap Louver                                                                                                                            سند تراپ لوور

 Air Fitter                                                                                                                                     فیلترهای صافی هوا

  Fan Coil Channel Door                                                                                      دريچه های دسترسی به فنكوئل كانالی

                        Balance Damper                                                                                                                                  باالنس دمپر

Ceiling lighting                                                                                                سقفهای روشنايی

: )MDF( محصوالت جديد، ام دي اف
دريچه هاي خطي مدل پره صفر درجه 15 درجه و 30 درجه

دريچه هاي دسترسي به فنكوئل 

سقف هاي روشنايي

Other products                                                                                                        ساير محصوالت

LB

LS

SR

RG

SD

RD

DV

SEC

JN

MD

FD

IL

DI

AD

SIL

STL

AF

FCD

BD

.....

LD

MD

RD
.....
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دريچه خطی با زاويه صفر درجه
LBG 110

دريچه خطی با زاويه 30 درجه
LBG 120

دريچه خطی 15 درجه
LBG 130
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موارد مصرف:
 ، تجاری  مسكونی،  های  ساختمان  انواع 
ارتفاع  اداری و محل های لوكس.حداكثر 
در  مترو محل نصب  تا 5  جهت هوادهی 
و  كاذب  سقف  پيشانی  با  و  ديوار  داخل 

سقف ها می باشد.
قابلیت ها:

پخش هوا به صورت مستقيم و 30 درجه 
به صورت يكطرفه و دو طرفه. قاب و تيغه ها از 
جنس پروفيل و شمش آلومينيوم اكسترود 
زدگی.حداكثر  زنگ  برابر  در  مقاوم  شده 
طول دريچه به صورت يكسره 5 متر و به 
صورت چند تكه نا محدود می باشد. اين نوع 
دريچه ها مناسب جهت استفاده در توزيع 
هوای خروجی از فنكوئل ها می باشد. امكان 
استفاده از دمپر جهت كنترل هوادهی برای 

استفاده در دستگاه های هواساز.

دريچه خطی تك پره ای
LBG 140

دريچه مشبك زنبوری
LBG 160

دريچه مشبك سه طرفه
LBG 185

دريچه ثابت طرح اسلوت
LBG 100

Â@‰@@i ÁI@À ¾@@`@@Änj
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دريچه متحرک پره هاللی
LBG 150

دريچه خطی سه طرفه
LBG 125

دريچه قابل تنظیم عمودی وافقی
SG205
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دريچه اسلوت
LSD 200
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دريچه ديواری دمپر بلند ولومی

SGD 210

دريچه ديواری دمپر كوتاه اهرمی

SGD 250

دريچه های ديواری

موارد مصرف:
در كليه مكان هايي كه در آن ها از كولرهاي 

آبي و هواساز ها استفاده شده باشد.
مصارف خانگي و اداري
طول پرتاب نسبتا بلند

قابلیتها:
پرتاب در همه جهات

كنترل هوا دهي با دمپر
سرعت هوادهي تا 2000 فوت در دقيقه

دريچه ديواری مشبك سه طرفه اهرمی

SGD180
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دریچه مشبک زنبوری با دمپر
CGD140

دریچه خطی 35 درجه با دمپر بلند آلنی
SGD 121

دریچه دیواری قوس دار اهرمی
SGD 211



زیر فنکوئل گل سقفی
FD 325

زیر فنکوئل مدل مکش مخفی
FD 310

®G¼§¹Î oÄp ¾M ÂwoTwj ÁIÀ ¾`Änj
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مشخصات دریچه دسترسی به زیر فنکوئل های سقفی 
)شرکت ساراول(

مشخصات دریچه دسترسی به زیر فنکوئل های سقفی 
)شرکت تهویه(

 مقدار هوادهی
)CFM( طول سایز فیلتر عرض

200 90 70 47*16.5

300 110 70 67*16.5

400 130 70 87*16.5

600 160 70 117*16.5

800 200 70 157*16.5

 مقدار هوادهی
)CFM( طول سایز فیلتر عرض

200 85 65 53*15

300 105 65 73*15

400 115 65 87*16.5

600 130 65 97*15

800 155 65 125*15

100 190 65 155*15

1200 220 65 190*15

 

زیر فنکوئل گل سقفی یک پله وزنه ای   
FD 320

زیر فنکوئل گل سقفی دوپله قفلی وزنه ای
FD 345

زیر فنکوئل لوال دار وسط خطي یکسره
FD 405
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زیر فنکوئل گل سقفی لوال  دار
FD 340

زیر فنکوئل وزنه ای گل سقفی دو پله وزنه ای
FD 330

زیر فنکوئل وسط خطی 35 درجه لوالدار
FD 390

زیر فنکوئل شیار دار لوالدار 
FD 370

موارد مصرف :
در كليه مكانهايي كه در آنها فنكوئل هاي سقفي استفاده شده باشد.

انواع ساختمان هاي مسكوني و محل هاي لوكس و دكوراتيو.
قابلیت ها :

از جنس پروفيل و ورق آلومينيوم ضد زنگ زدگي.
امكان دسترسي به صورت وزنه اي.

ساخت جاي مكش به صورت يك ، دو و سه شيار مي باشد.
حداقل فضا جهت جابه جايي درب 15 سانتيمتر مي باشد.

مكش هوا از دور تا دور و چهار طرف مي باشد.

دریچـه هـاي دسترسـي به فـنکـوئل گل سقفي دور مکش

®G¼§¹Î oÄp ¾M ÂwoTwj ÁIÀ ¾`Änj
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زیر فنکوئل شیاردار دوتیکه وزنه ای
FD 380

زیر فنکوئل طرح اسلوت وزنه ای
FD 360

زیر فنکوئل طرح مشبک وزنه ای 
FD 400

®G¼§¹Î oÄp ¾M ÂwoTwj ÁIÀ ¾`Änj
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آرمسترانگ سقفی خورشیدی
ARD 337
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آرمسترانگ سقفی گرد مشبک
ARD 334

آرمسترانگ شیار دار سقفی
ARD 332

آرمسترانگ گرد سقفی
ARD 333

آرمسترانگ چهارگوش سقفی
ARD 331

دریچه سقفی آرمسترانگی چهار گوش
RP 335
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دریچه سقفی یک طرفه یا )ضد(
SR705

دریچه سقفی دو طرفه کنجی
SR 720

دریچه سقفی دو طرفه
SR 710

دریچه سقفي 4 طرفه
SR 700

دریچه هاي سقفي گرد و چهار گوش

موارد مصرف :
انواع محيط هاي اداري ، بيمارستاني و خانگي با ارتفاع سقف متفاوت

قابلیت ها :
پخش نامحسوس هوا به صورت ديفيوزر

قابليت هوادهي در مدل چهار گوش به صورت 1 ،2 ، 3 و 4 طرفه
دريچه هاي سقفي گرد به صورت 2 نوع تخت و برجسته مي باشد.

ÂŸ£w ÁIÀ ¾`Änj
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دریچه سقفی گرد مشبک 90 درجه
RD 1030

دریچه سقفی گرد تخت بازشو
RD 730

دریچه سقفی گرد مشبک سه طرفه
RD 745

دریچه سقفی گردخورشیدی
RD 735

دریچه سقفی گرد کروی
RD 1035

دریچه سقفی گرد برجسته
RD 740

ÂŸ£w ÁIÀ ¾`Änj
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دریچه سقفی گرد لبه تخت بازشو
DV 730

دریچه گرد مشبک فنردار با تور
RD 1030

دریچه سقفي گرد جت نازل متحرك
DV 735

24
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دریچه سقفی گرد سونایی
DG 720





دریچه سقفی چهار طرفه با دمپر اهرمی
RD 1005

دریچه پادری دوقابه 
RED 1010

دریچه طرح اسلوت باتور 
LSD 1000

دریچه فنکوئلی شیار دار نمای ساختمان
RE 1040
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دریچه مشبک زنبوری باتور
ECG 165

دریچه پانچی اتاق عمل
SRG 670
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دریچه بازدید مگنتی شیار دار
AD 750

دریچه بازدیدچفتی
AD 805

دریچه بازدید لوال دار با قفل
AD 800

دریچه زباله
AD 806

بازدید انگشتی
AD 815



دریچه داکت تاسیساتی
AD 900

دریچه بازدیدآتش نشانی
AD-F 905

دریچه هاي بازدید

موارد مصرف:
در كليه مكان هايي كه بايد دريچه اي جهت 
انتقال  و  و شيرآالت  تاسيسات  به  دسترسي 

زباله وجود داشته باشد.
قابلیت ها :

امكان ساخت از جنس آلومينيوم و آهن
قابليت نصب دو نوع قفل مدل زيمنسي و كابينتي
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دریچه سقف روشنایی گل سقفی 
RIC 906

دریچه سقف روشنایی گل سقفی
RIC 900

دریچه سقف روشنایی
RIC 903

دریچه سقف روشنایی گل سقفی دو پله
RIC 905
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دریچه سقف روشنایی
RIC 999

دریچه سقف روشنایی
RIC 915

دریچه سقف روشنایی
RIC 901

دریچه سقف روشنایی
RIC 896
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دریچه دمپر بادی
ISD 685

دریچه دمپر دستی مابین کانال
ISD 690

34
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دمپر کانال چهارگوش:

قابلیتها:
ساخته شده از جنس ورق كربن استيل،ورق 
گالوانيزه، ورق آلومينيوم و استنلس استيل

تك  پره  شكل  دو  در  ساخت  قابليت 
با دوشكل  ايرفويلي  جداره و دو جداره 

حركتي موازي و مخالف
قابليت ساخت از ورق با ضخامتهاي 0/5 

تا 10 ميليمتر
قابل ساخت در دو شكل دستي و موتوري





دریچه لوور هوا رسان
ISD 670

دریچه فایر دمپر
ISD 680

دریچه دمپر وزنی
ISD 695
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فایر دمپر:

قابلیتها:
گالوانيزه، ورق  استيل،  ورق كربن  از جنس   ساخته شده 

ورق آلومينيوم و استنلس استيل
دو جداره و  جداره  تك  پره  دو شكل  در   قابليت ساخت 

ايرفويلي در 3 نوع موتوري، فيوزي و كركره اي



دریچه هوا بر
CBS 683

دریچه صدا گیر
SSA 696
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صداگیر:

قابلیتها:
صداگيرهاي كانالي در دو شكل گرد و چهار گوش ساخته مي شوند 
كه مناسب جهت نصب در سيستم هاي كانال كشي رفت و برگشت 

اعم از ايرواشر، هواساز و پكيج يونيت مي باشند.
پره هاي صدا گير از جنس آلومينيومي مشبك مي باشند كه داخل 

آنها توسط عايق پشم سنگ روكش دار و يا عايق هاي فومي
انباشه مي گردد. 

طول بلند پره ها و وجود عايق جذب صدا داخل آنها باعث مي گردد 
تالطم هواي عبوري از پره ها گرفته شده م مقداري از صداي موجود 
ناشي از كوران هوا و صداي فن دستگاه توسط عايقها جذب گردد، 
نتيجتا  اينكه صداي موجود در محيط به حد مناسبي ) متناسب با 

فضاي عملكرد( تقليل مي يابد.



فیلتر
RI 130

دریچه دمپرگرد پروانه ای
RI 131

باکس توزیع هوا
RI 133

دریچه اسلوت قوص دار
RI 132

باکس توضیع هوا با دریچه های گرد
RI 134

دریچه اسلوت متری
RI 135

38
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کالهک
RIC 605

کالهک
RIC 607

کالهک
RIC 600
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کالهک

موارد مصرف:
برروي دودكش ها و لوله هاي تاسيساتي پشت بام نصب مي شود

قابلیت ها :
از جنس ورق گالوانيزه به شكل گريل با كالهك مانع برگشت 

هوا مي شود



کالهک
RIC 61041



محصوالت شرکت صنعتی رحمتی در آزمایشگاه های اختصاصي همراه با دستگاه فشار 
باد تست گردیده و تمام مراحل کنترل کيفيت را زیر نظر کادر متخصص طي مي نماید.

عالوه بر انجام آزمایشات الزم در محل کارخانه, گزارش هایی مبنی بر تائيد کيفيت این 
با  آنها  مطابقت  و  استاندارد  موسسه  تائيد  مورد  و  مرجع  آزمایشگاه  از سوی  ها  دریچه 
نتایج  بررسی های داخلی، ارائه می گردد. الزامات طراحی، آزمایش نمونه، عالمت گذاری 

و کنترل کيفی کليه دریچه ها بر اساس استانداردهای دریچه سازی می باشد.
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نمایی از پروفيلها مصرفی

دستگاه برش

دستگاه برشکاری

دستگاه خم کاری

دستگاه پرس اتصال

دستگاه پرس

شستشوآبکاریمونتاژ

بسته بندیکورهرنگ کاری

44

 kÃ²¼U ®eHo¶

44



 )RAL9016(مطابق استاندارد معمول این شرکت کليه دریچه ها را با پوشش رنگ پودري سفيد
ارائه مي دهد. ولي بنا به درخواست مشتریان امکان ارائه دریچه ها در رنگ هاي متفاوت با ارائه 

کد رنگ مربوط وجود دارد. 

Coming Soon ... !
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دریچه زیر فنکوئل
MD 320

دریچه خطي
LD 120

دریچه زیر فنکوئل
MD 360
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دریچه زیر فنکوئل دریچه زیر فنکوئل
MD 345 MD 345

دریچه زیر فنکوئل
MD 320

دریچه زیر فنکوئل
MD 320





دريچه روشنايي
RD 906

دريچه روشنايي
RD 999

دريچه روشنايي
RD 903

دريچه روشنايي
RD 305

دريچه روشنايي
RD 335
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دريچه روشنايي
RD 901

دريچه بازديد
AD 700

دريچه روشنايي
RD 902





پروژه توچال ولنجکپروژه تندیس

پروژه شهاب شهرپروژه آب نیرو
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دارای پروانه کــسب از اتــحاديه آلومینیــوم کـــاران تهران بزرگ به شماره581-88 

دارای شرکت ثبت شده با نام تجاری رحمتی به شماره ثبت 317415 

دارای لــوح تقديراز نمايشگاه بین المللی مصالح وتجهیزات ساختمانی 

دريــافت لوح تــقديرازوزيرمـحترم مسکن وشهر سازی

دارای لــوح تـقدير از نـــمايشگاه بین المللی  تـاسیسات ساختمانی به جهت تنوع محصول

دارای لوح تقديروتشکر جهت کیفیت کاالاز بیمارستانهای دولتی وخصوصی

عضو اتحاديه انجمن مسکن وانبوه سازان تهران بزرگ وغیره...  

RHnIhTÎH

فرودگاه امام خمیني تهران
فرودگاه مشهد

نیروگاه عسلويه
نیروگاه نطنز

ترمینال مسافربري اصفهان
پروژه هاي خودرو سازي

ايران خودرو – سايپا
مترو اکباتان 

شرکت دارو سازي داروگر
پارکینگ هاي طبقاتي آتي ساز

پروژه اطباءاصفهان
پروژه صحرا

برج های مسکونی نوسازان
برج دوقلوي کاشانك

برج دوقلوي الهیه
برج آب نیرو

برج کیان
برج هاي احرار زمان
برج پارس ) جردن(

برج کوه نور
برج کیان

برج آموت کرج
برج اساتید دانشگاه

پاساژ توچال ولنجك
پاساژ آهنین تهران

مجتمع مسکوني ياس 1000 واحدي کرمان
مجتمع تجاري میالد پرديس

مجتمع تجاري اداري علوي شهر کرد
مجتمع نمايشگاه، اداري، خدماتي ساريناي کیش

پروژه جام جم همت
برج هاي دوقلوي شهاب شهر
پروژه چناران پارك پرزيدنس

فروشگاه هاي زنجیره اي شرق تهران
پروژه هاي کمیته امداد امام خمیني

پروژه خلیج فارس
پروژه رويان پارك 

پروژه مسکوني مهسان
پروژه میرداماد يزد

ساختمان برق کرج
ساختمان برق شرق تهران

ساختمان مرکزي بانك سرمايه
ساختمان مرکزي بانك اقتصاد نوين

ساختمان مرکزي بانك انصار المجاهدين
ساختمان مرکزي بانك کارآفرين

ساختمان صندوق بیمه عشايري روستايي
ساختمان مرکزي بانك سپه

هتل ساريناي کیش
هتل هاي زنجیره اي اسپیناس تهران

هتل کیان
هتل کیش

هتل اصفهان
هتل پاريس

بیمارستان خاتم االنبیاء
بیمارستان سوم شعبان

بیمارستان نفت
بیمارستان بیماري هاي خاص

بیمارستان گاندي
بیمارستان آرش

بیمارستان چشم پزشکي فارابي
بیمارستان امام زمان اسالم شهر
بیمارستان سیدالشهداء اصفهان

بیمارستان انصاري تهران
بیمارستان پرتو دانش

بیمارستان قلب امام زمان
بیمارستان حضرت فاطمه )س( ساوه

بانك صادرات
کارخانه محصوالت غذايي دلپذير

فاز 12 عسلويه 
تاالر نارسیس

مسکن مهر پرديس
ستاد بحران قم 

باغ آلتون
کمیته امداد

کارخانه صنعتي رحمتي سازنده انواع دريچه تنظیم هوا مفتخر است در انجام پروژه هاي گوناگون، خدمت گزار ملت ايران باشد. برخي از پروژه هاي 
برتر اين شرکت معرف حضورتان مي گردد.
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