
  کیلو کالري آرارات طرح اسپانیا 250000تر یه

 ساعت در کالري کیلو 000/220:  حرارتی قدرت

 اتوماتیک تمام: کرد کار سیستم

 ایران ملی استاندارد مهر با رادیاتور ایران 2/80:   مشعل نوع

 مشتري سفارش به بنا سوز دوگانه یا و گازي ، گازوئیلی:  مصرفی سوخت نوع

 ساعت در مکعب متر 000/23:   دهی هوا قدرت

 Aفلزي با مهر استاندارد ملی ایران برچسب انرژي  پروانه پر هفت الیکا دمنده متر سانتی 47*47  عدد دو:  فن تعداد

  متر )  100درصورت داشتن نایلن خیاري بیش از  ( مستقیم صورت به طول متر20  از بیش:  هوا پرتاب قدرت

 )نسوز304  نیکل کرم(  متري میلی دو نگیر و خالص استیل:  کوره جنس

 متر سانتی 60:   کوره قطر

 متر سانتی 170 : کوره طول

 متر سانتی1,90  ارتفاع ، متر سانتی 1,70،طول  متر سانتی90عرض   طول: ابعاد

 گرم کیلو 450:   تقریبی وزن

 خارجی الکترود با آرگون یا وCO2   جوش:  جوشکاري نوع

 سنگین آلیاژي 3*3 پروفیل:  داخلی هاي شاسی جنس

 چرمی و الکی صورت به اي کوره رنگ پوشش با خالص آلومینیوم:  خارجی هاي شاسی جنس

  قبل از ساخت قابل تغیر نیز می باشد  متر سانتی 50:   زمین کف از گرم هواي خروجی ارتفاع

 تنی  1عدد چرخ  4نوع حرکت : دستگاه چرخ دار قابل جابجایی داراي 

 پاس  3کوئل و   3:   کوئل تعداد

 دودکش وجود با حقیقی راندمان درصد 85:  واقعی راندمان



 زنگ ضد روسی گالوانیزه:  داخلی بدنه جنس

 چرمی و خش ضد اي کوره رنگ پوشش با روسی گالوانیزه:  خارجی بدنه جنس

 فشرده صورت به باال دانسیته با نسوز سنگ پشم:  عایق نوع

 پودري رنگ پوشش با ریتال طرح:  برق تابلو نوع

 ایران ملی استاندارد مهر با قطعات کال:  برق تابلو قطعات جنس

 ..و خطر چراغهايRTP ،، فیوز عدد دو ، کنداکتور عدد دو ، ترمستات عدد سه: برق تابلو ملزومات

 اطمینان سوپاپ و استاندارد مهر با ایمنی ترمستاتRTP ، ، پایین آمپر هاي فیوز شامل الیه چهار:  ایمنی سیستم

 قطعات تمام شامل سال دو:  گارانتی زمان مدت

 یدکی قطعات فروش تضمین شامل سال10:   فروش از پس خدمات

 :فرد به منحصر هاي ویژگی

 گردد نمی دریافت خریدار از حملی هزینه گونه هیچ باال تیراژ در سفارشات براي

 کردن باز با که دارد وجود این امکان که است گردیده طراحی اي گونه به آرارات حرارتی هیتر و گرم هواي کوره

 خارجی جداره همچنین و داخلی جداره و کوره و ها کوئل و شده باز دستگاه داخلی سیستم پیچ کمی بسیار تعداد

 اي توجه قابل صورت به دستگاه مفید عمر صورت این در باشند گندزدائی و شستشو قابل راحتی به دستگاه

  .میگردد فراهم راحتی به اي دوره میان عفونی ضد امکان همچنین و یافته افزایش

 در که صورتی به نماید می تنظیم خودکار صورت به سالن در را شما نظر مورد دمايتمام اتوماتیک  صورت به دستگاه

 هیتر مشعل ابتدا خودکار صورت به دستگاه گردد شما نظر مورد دماي از تر سرد هوا که روز شبانه از ساعتی هر

 طور به ها فن سپس گردد داغ دستگاه کوره تا میکند صبر سرد باد پرتاب از گیري جلو جهت و کرده روشن را

 بعد گردد گرم دلخواه اندازه به هوا تا میکنند پمپاژ سالن داخل به را گرم هواي و مینماید کار به شروع اتوماتیک

 ادامه خود کار به کوره شدن سرد زمان تا ها فن لی و میگردد خاموش مشعل دلخواه حد به سالن دماي رسیدن از

 .میگردد خاموش خودکار صورت به هوا دوباره شدن سرد تا کامل صورت به هیتر نهایت در و میدهند



 دستگاه به باال رایگان می باشد .5در صورت خرید  کشور سرتاسر براي ارسال

 به صورت رایگان می باشد .کشور سرتاسر تیراژ باالدر در اندازي راه و نصب

  فرمایید حاصل تماس شرکت فروش دفاتر با بیشتر اطالعات کسب براي

  در صورت وجود هرگونه سوال و یا ابهام در مورد هیتر با شماره تلفن هاي زیر تماس حاصل فرمایید .

   04432246271تلفن ثابت :                       09126342262آقاي اسکندري : 

  09144473924آقاي قصابی مدیریت فروش : 

 


