
 ویّٛ واِری 110000جت ٞیتر تخاری ٔٛؼىی ٌّخا٘ٝ 

ٞیتر وٝ دارای  ترای تأیٗ ٌرٔایػ ٌّخا٘ٝ تعیار ٔتذاَٚ ٔیثاؼذ. ٔخفٛـا ٘ٛع تذٖٚ دٚدوػ جت جت ٞیتر اظتفادٜ از

ٔرغذاری ٚ پرٚرغ تّذرچیٗ ، وثه ٚ تٛلّٕٖٛ ٔٛرد  را٘ذٔاٖ حراراتی تعیار تاالی اظت جٟت اظتفادٜ در ظاِٗ ٞای

ظیعتٓ ٌرٔایؽی  اظتفادٜ از جت ٞیتر یا ٕٞاٖ تخاری ٔٛؼىی تاػث واٞػ ٞسیٙٝ تأیٗ ٚ ٍ٘ٝ داری .اظتفادٜ فراٚاٖ دارد

 110.000ٚ  50.000یا ٕٞاٖ ٞیترجت در دٚ ظایس  ؼذٜ ٚ تاثیر ٔعتمیٓ در واٞػ ٔفرف ظٛخت ٚ ترق دارد. جت ٞیتر

داخّی ٚ تذ٘ٝ  تِٛیذ ٔیٍردد ٚ دارای یه ظاَ ٌارا٘تی ؼأُ تٕاْ لطؼات ٔیثاؼذ. وُ تذ٘ٝ واِری در ظاػت طراحی ٚویّٛ

ٞعتٙذ وٝ ٘ٝ تر اثر رطٛتت أىاٖ زً٘ زدٖ دارد ٚ ٘ٝ  خارجی ٚ والٞه ٚ اجسای جت ٞیتر از اظتیُ اظتّٙط خاِؿ ٚ ٘عٛز

اظتفادٜ از فٗ ٞای  ٛجٝ تٝ تٟٛیٝ ٔذاْٚ ٚ ٔىرر ظاِٗ ٞای ٔرغذاری تاپٛظیذٜ ٚ اوعیذ ٔیؽٛد. تا ت تر اثر حرارات أىاٖ

دٚدوػ دارای تٛجیح التفادی تعیار تاال تٛدٜ ٚ ٔیساٖ  اظتفادٜ از جت ٞیتر تذٚدٖ 140*140تسري ٚ فٗ ٞای اٌساظت 

تعیار لذرت ٔٙذ  ٔیثاؼٙذ وٝ تا اظتفادٜ از یه ٔٛتٛر 40*40ٔیذٞذ. جت ٞیتر ٞا دارای یه فٗ  ٔفرف ظٛخت را واٞػ

تاػث ٌرْ ؼذٖ ٔحیط ٔیٍردد. جت ٞیتر تٝ ـٛرت  ٔٛتٛشٖ تثریس ٞٛای داؽ را تا ػٕك ٔرغذاری پرتاب ٔی ٕ٘ایٙذ ٚ

تمیٝ وارٞا  وافیعت ؼٕا ٚارد دظتٍاٜ ٕ٘اییذ وٝ چٝ دٔایی ٔٛرد در ظاِٗ ٔٛرد ٘یاز اظت اتٛٔاتیه وار ٔیىٙٙذ ٚ فمط

 .٘ظر تٙظیٓ خٛاٞذ ؼذ ظاِٗ رٚی درجٝ حرارت ٔٛردتفٛرت خٛدوار ا٘جاْ خٛاٞذ ؼذ ٚ دٔای 

 ویّٛ واِری 110000جت ٞیتر تخاری ٔٛؼىی ٌّخا٘ٝ 

 

ٌّخا٘ٝ ، ظاِٗ پرٚرغ  ٛالغ تٝ جٟت ٌرْ وردٖ ا٘ٛاع ظاِٗ ٞای ٔرغذاری ،ٞسار در اوثریت ٔ 110٫000 ٔٛؼىّی جت ٞیتر

در دٚ ٘ٛع دٚوػ دار ٚ تذٖٚ دٚدوػ تِٛیذ ٔی ؼٛد ، جت ٞیتر  ٞیتر ایٗ.  ٔیىیرد لرار اظتفادٜ ٔٛرد …لارچ خٛراوی ٚ 

ایٗ ٌرٔاظاز از اظتیُ  حرارتی تعیار تاالی ترخٛردار تٛدٜ ٚ فٛق اِؼادٜ وٓ ٔفرف ٔی تاؼذ. جٙط وٛرٜ از لذرت 110

٘یساز اظتیُ خاِؿ ضذ زً٘ تراق غیر ٔغٙاطیعی تٛدٜ اظت ، از  خارجی تذ٘ٝ فٛالد ضذ زً٘ ٔات غیر ٔغٙاطیعی ٚجٙط 

ٌازٚییُ دا٘فٛض ٕٞراٜ تا ؼیر  ٞیتر ٔی تٛاٖ تٝ اِىترٚ ٔٛتٛر ٔٛتٛشٖ تثریس تا اظتا٘ذارد ّٔی ایراٖ ، پٕپ ٚیصٌی ٞای ایٗ

رِٝ دار تٕاْ اتٛٔاتیه تٝ ٕٞراٜ ترٔٛظتات ٔحیطی رایٍاٖ ، ظیعتٓ  پر اظتیُ ، تاتّٛ ترق 6اَ ترلی ، پرٚا٘ٝ آوعی

 پرداخت ٔىػ ٞٛاجٟت ظٛخت وأُ ٚ دٜ ٞا ٚیصوی دیٍر وٝ در ادأٝ تٝ اٖ ٞا خٛاٞیٓ اتٛٔاتیه



 ٞسار 110٫000ٔؽخفات فٙی جت ٞیت ٔٛؼىی 

 اِىترٚٔٛتٛر ٔٛتٛشٖ آٔپر 2/۸ فاز ته 0٫55اِىترٚٔٛتٛر

 پرٚا٘ٝ اوعیاَ پر اظتّٙط اظتیُ 6

 تٛری ٔحافظ تٛری ٔحافظ اِىترٚٔٛتٛر

 وٛرٜ وٛرٜ از جٙط اظتّٙط اظتیُ ٘عٛز

 ؼیر ترلی ؼیر ترلی ٌاز ورْٚ ؼرٚدر إِٓاٖ

 تاتّٛترق اِىترٚ٘یىی تٕاْ اتٛٔاتیه

 تذ٘ٝ اِىترٚ٘یىی تٕاْ اتٛٔاتیه

 ظیعتٓ ٔىػ ظیعتٓ فٛق اِؼادٜ ٔىػ ٞٛا جٟت ظٛخت وأُ

دظترظی آظاٖ تٝ ٔجٕٛػٝ ظٛخت رظاٖ ٚ٘ازَ جٟت تٙظیٓ ظرٚیط 

 ٍٟٚ٘ذاری
 وارتری

پرٚا٘ٝ ای اختالط ٞٛا , ٘ازَ , اِىترٚد جرلٝ زٖ , ؼؼّٝ پخػ وٗ , واتُ ترا٘ط 

 ٘عٛز أریىایی

ٔجٕٛػٝ ظٛخت رظاٖ 

 ؼأُ

 ٌارا٘تی ٚ خذٔات ٌارا٘تی یه ظاَ ٚ خذٔات پط از فرٚغ دٜ ظاَ

 ظایر ٔؽخفات ٔجٟس تٝ چؽٓ اِىترٚ٘یىی ,ؼیرترق تذٖٚ ٘یاز تٝ وا٘اَ وؽی

 110٫000خریذ جت ٞیتر ٔٛؼىی 

 

 :رٚغ زیر ٔیتٛا٘یذ الذاْ ٕ٘ائیذ 3ترای خریذ ایٗ ٔحفٛالت تٝ  : تٛجٝ

الذاْ  تٕاض تا ٔا تٕاض تا ٚاحذ فرٚغ وارخا٘ٝ ، وعة اطالػات تیؽتر، ٔؽاٚرٜ ٚ خریذ، ترای ایٗ وار ٔیتٛا٘یذ از تخػ -1

 ٕ٘ائیذ.خریذ آ٘الیٗ

اتٛٔاتیه ٔحفَٛ از وارخا٘ٝ ظاز٘ذٜ( ، ترای ایٗ وار  خریذ آ٘الیٗ دظتٍاٜ ٚ اظتفادٜ از تخفیفات ٚیصٜ )ارظاَ ظریؼتر ٚ -2

 .وّیه ٕ٘ائیذ رٚی دوٕٝ خریذ آ٘الیٗ

تٝ ـٛرت پیأىی ، در ایٗ ـٛرت وارؼٙاظاٖ فرٚغ ٔا در اظرع ٚلت تا  1000۰000۰0 ارظاَ ٘اْ دظتٍاٜ تٝ ظأا٘ٝ -3

 .ؼٕا تٕاض خٛاٞٙذ ٌرفت

http://www.heaterjet.com/contact-us
http://www.heaterjet.com/heater/%d8%ac%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%aa%d8%b1/?add-to-cart=1669


 چٍٛ٘ٝ تٝ ٌرٜٚ ـٙؼتی اظىٙذری اػتٕاد وٙٓ ؟

 

 اظىٙذری دارای ٕ٘اد اػتٕاد اِىترٚ٘یىی از ٚزارت ـٙؼت ٚ ٔؼذٖ ٚ تجارت اظت ٌرٜٚ ـٙؼتی «

 ٌرٜٚ ـٙؼتی اظىٙذری دارای ٌِٛٛی رظٕی تائیذ ـالحیت ٚ ٞٛیت ـاحة وعة از ٚزارت فرًٞٙ ٚ ارؼاد اظت «

 ٌیرد ٞای ایٙتر٘تی ؼٕا تٛظط در ٌاٜ تعیار أٗ تاییذ ؼذٜ پّیط فتا ـٛرت ٔی ٕٞٝ پرداخت «

 ـٙؼتی اظىٙذری ضٕا٘ت اـاِت ٚ ظالٔت فیسیىی تٝ ٕٞٝ واالٞای ارظاِی داردٌرٜٚ  «

 

 

 

 



 جٙط تذ٘ٝ «

 آِیاشِ ، جٙطذتاؼ ٔی ٔماْٚ وأالً رٞیت وٛرٜ تحرار جٙط تذ٘ٝ ایٗ ٌرٔاظاز ٔرغذاری از اظتیُ خاِؿ ٍ٘یر تٛدٜ در ٔماتّٝ

 لرار ٜاظتفاد دٔٛر ورْ ٘یىُ خاؾ تٛدٜ وٝ در تیؽتر ٚالغ در ٚظایُ ٌرٔایؽی رٞیت ایٗ رد ٌٝرفت رلرا ٜاظتفاد دٔٛر

 ذدٞ ٕ٘ی حرارت را از خٛد ػثٛر ٖػٙٛا چٞی ٝت اظت وٝ ٜؼذ ْا٘جا ٞای د٘یا داظتا٘ذار ایٗ ٌرٔاظاز طثك یتٙذ كػای ،دٌر ٔی

 .را ِٕط وٙیذ رٞیت تذ٘ٝ جت یراحت ٝت ذتٛا٘ی ٔی اٚ ؼٕ

 

 پٕپ ظٛخت رظاٖ «

دا٘فٛض دإ٘ارن در ایراٖ تٛدٜ ٚ تٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔحفَٛ جذیذ خٛد یؼٙی  ٌرٜٚ ـٙؼتی اظىٙذری ٕ٘ایٙذٜ رظٕی ؼروت

اظتا٘ذارد ٞای جٟا٘ی  ٞسار را تٝ پٕپ تعیار لٛی ایٗ ؼروت ٔجٟس وردٜ اظت ، پٕپ ٞای دا٘فٛض طثك 110 جت ٞیتر

 .ٔفرف ظٛخت را تٝ ـٛرت چؽٓ ٌیر واٞػ ٔیذٞذ اخت ٚ طراحی ؼذٜ ٚ ٘عثت تٝ دیٍر پٕپ ٞا ظٛخ رظاٖظ



 

 

 ؼؼّٝ پٛغ «

 خرٚجی ؼذٜ از اٌازٞ ٞذایت وردٖ ٝ، ٚظیفٝ اـّی ایٗ ٚظیّدؼٛ ٔی لطؼٝ اظت وٝ تٝ ا٘تٟای ٔؽؼُ ٚـُ اٞ پٛغ ٝؼؼّ

اختفاـی تٛ ٌرٜٚ ـٙؼتی  وأالً تـٛر ٝت در ایٗ ٌرٔاظاز ٜؼذ ٜاظتفاد غپٛ ٝؼؼّ ،ذتاؼ ٔی تٞی داخُ وٛرٜ جت ٔؽؼُِ

 .طراحی ٚ ظاخت ؼذٜ اظت یاظىٙذر



 

 فٗ ٞای دٔٙذٜ «

تیُ از جٙط اظ رٞیت پر ایٗ ػؼ ، فٗذتاؼ ٔی یؼٙی ؼروت دٔٙذٜ اآؼٙ ْ٘ا تر رٚی ایٗ ٌرٔاظاز ظاخت ٚ طراحی تر٘ذ ٜؼذ ة٘ف فٗ

در  ةٔىؼ رٔت 5000 تا 4000 ٗتیأ رٞیت ایٗ یدٞ اٞٛ ، حجٓذتاؼ ٔی دیً تخار تعیار ٔماْٚ تحرارا ُٔمات خاِؿ ٍ٘یر تٛدٜ ٚ در

در ایٗ ٌرٔاظاز  ٜؼذ ٜاظتفاد اٞ فٗ ، ٘ٛعذوٙ ٔی یظاز ٜآٔاد تا حرارت یىعاٖ ار ظاِٗ یٞا لعٕت وٝ تٕأی یطٛر  تٝ ظاػت تٛدٜ ٚ

 ،تاؼذ  ٔی رٔت یظا٘ت 40 در دلیمٝ ٚ تا لطر ردٚ 1400 ٔؼادَ تا A دارای ترچعة ا٘رشی

 

 تاتّٛ ترق «

 اٞ آٖ ٔجٕٛػٝ از اجسای اِىترٚ٘یىی تٛدٜ وٝ ٚظیفٝ اـّی اٞ ترق ، تاتّٛذتاؼ ٔی تٝ تاتّٛ ترق طرح رِٝ دار سٔجٟ رٞسا 110 جت رٞیت

 ٞسار ٔجٟس تٝ ا٘ٛاع فیٛز ٚ وٙذاوتٛر ٚ 110، تاتّٛ ترق تٕاْ خٛدوار جت ٞیتر  تاؼذ ٔی ٞذایت تٕاْ لطؼات ٚـُ ؼذٜ تٝ ایٗ اپراتٛر

 .ٗ اظتا٘ذارد ٞای ایراٖ ٚ ارٚپا ٔی تاؼذظیعتٓ ٞای تِٛیذ جرلٝ تا تاالتری

 



 ٌارا٘تی جت ٞیتر «

تٛدٜ ٚ تؼذ از اتٕاْ ٌارا٘تی ٘یس دارای دٜ ظاَ خذٔات پط از  ٞا دارای یه ظاَ ٌارا٘تی وأُ ؼأُ تٕاْ لطؼات جت ٞیتر

ٞیتر ٔؼٕٛال در ٌّخا٘ٝ  جت در ظٝ ٘ٛع ٌازی ٚ ٌازٚئیّی ٚ دٌٚا٘ٝ ظٛز تِٛیذ ٔیٍرد٘ذ. ا٘ٛاع دٚدوػ دار فرٚغ ٔیثاؼٙذ. ٚ

ٞیتر تذٖٚ دٚدوػ ٔٛؼىی در ٔرغذاری ٞا ٚ ظاِٗ ٞای پرٚرغ پر٘ذٌاٖ  ٞا ٔٛرد اظتفادٜ لرار ٔیٍیرد ٚ اظتفادٜ از جت

 .ٔؼَٕٛ اظت

ٔیٍردد ایٗ پایٝ ٞا ایٗ أىاٖ را  تٝ ٕٞراٜ جت ٞیتر ٞای ظاخت ٌرٜٚ ـٙؼتی اظىٙذری پایٝ ٞای تفٛرت رایٍاٖ ارائٝ

 ٞرجای وٝ دٚظت داریذ ٔٙتمُ وٙیذ ٚ یا حتی تفٛرت ٔتحرن ٚ ٔٛتایُ از آٖ تٟرٜ ٞٓ ٔی ظازد وٝ ٞیتر را تٝترای ؼٕا فرا

 .تثریذ

 ٔؽخفات فٙی ٌازٚئیُ ٚ ٌازی

 ٔؽخفات فٙی جت ٞیتر ٌازی «

 وٛرٜ از جٙط اظتیُ ٔات ٍ٘یر 

 تذ٘ٝ خارجی اظتیُ ترق ٍ٘یر 

 ٔ ٛتٛشٖ تثریس تا ترچعة ا٘رشیٔٛتٛر تر٘ذ A 

 پٕپ ظٛخت رظا٘ی ٌازی دا٘فٛض 

 ُفٗ ٞای دٔٙذ ؼػ پر اظتی 

 تٛری ٔحافظ ٔٛتٛر ٚ فٗ از جٙط فٛالد خؽه 

 تاتّٛ ترق طرح رِٝ دار تٕاْ اتٛٔاتیه 

 ظیعتٓ تعیثار لٛی ٔىػ ٞٛا تیرٖٚ تٝ داخُ ٞیتر 

 داری چٟار پایٝ تٝ ٕٞراٜ چٟار ػذد چرخ ترای جاتٝ جای ٞیتر 

 لاتّیت تثذیُ ظٛخت ٌازی ، ٌازٚییّی ، دٌٚا٘ٝ ظٛز 

 ٔؽخفات فٙی جت ٞیتر ٌازٚئیّی «

 وٛرٜ از جٙط اظتیُ ٔات ٍ٘یر 

 تذ٘ٝ خارجی اظتیُ ترق ٍ٘یر 

 ٔٛتٛر تر٘ذ ٔٛتٛشٖ تثریس تا ترچعة ا٘رشی A 

 پٕپ ظٛخت رظا٘ی ٌازٚئیّی دا٘فٛض 

 ُفٗ ٞای دٔٙذ ؼػ پر اظتی 

  فٛالد خؽهتٛری ٔحافظ ٔٛتٛر ٚ فٗ از جٙط 

 تاتّٛ ترق طرح رِٝ دار تٕاْ اتٛٔاتیه 

 ظیعتٓ تعیثار لٛی ٔىػ ٞٛا تیرٖٚ تٝ داخُ ٞیتر 

 داری چٟار پایٝ تٝ ٕٞراٜ چٟار ػذد چرخ ترای جاتٝ جای ٞیتر 

 لاتّیت تثذیُ ظٛخت ٌازی ، ٌازٚییّی ، دٌٚا٘ٝ ظٛز 

 

 ه وٙیذیترای خریذ ایٗ ٔحفَٛ ایٙجا وّ

http://www.heaterjet.com/heater/%d8%ac%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%aa%d8%b1/

