
 ّیتر گلخاًِ ٍ هرغذاری ظَپر آرارات

 

ظَخت ف واّػ هصرٍ  ۵۸٪ی باالى ًذهارا ظت بادر الاگرٍُ صٌؼتی اظىٌذری عرح اظپاًیای ظاخت م گرای َّ رُوَ

 تترهَظتا ، دهٌذُ لذرت پر في دٍ دارای عتنیظ يیاؼتِ باؼذ. بازار ایراى دا در دهَجَ یّا ًوًَِ با یریلابت چؽوگر

هی زًگ ، چْار الیِ اهٌیتی ، ظَپاة اعویٌاى  لَاًیسُ گرم ضذدهای ظالي ، تابلَ برق عرح ریتال آلواى ، بذًِ دٍ جذارُ گا

 دؼَ هی ِیتْ ظالي ٍىریب از تریّ جیٍخر ٍ ٍرٍدی ایَّ.  وٌذ هی غیزظالي تَل عَزم در ال یهادبا م را گرای باؼذ وِ َّ

ؼذُ ٍ گسیٌِ هٌاظبی اظتاًذارد ّای رٍز دًیا عراحی ٍ ظاخت  عبك گرهاظاز ایي.  باؼذ هی ًیس ُپٌجر رٍی بر ًصب لابل ٍ

هاُ گاراًتی بی  ۴۲ دارای EIG هرغذاری ّای ٍ گلخاًِ ّای هی باؼذ ، ّوچٌیي وَرُ َّای گرٍُ صٌؼتی برای اظتفادُ در

 .ظال خذهات پط از فرٍغ ًیس هیباؼذ ۰۱  لیذ ٍ ؼرط ٍ

 هؽخصات فٌی ظَپر آرارات «

 ًَع هؽؼل ایراى رادیاتَر

 في دظتگاُ A با برچعب اًرشی  ۴۲ٌذُ دٍ ػذد في ده

 لذرت َّادّی في ّا ّسار هتر هىؼب ۴۰۱۱۱

 وَرُ دظتگاُ اظتیل ًگیر خالص

 ؼاظی دظتگاُ ۰در  ۰ؼاظی فَالدی با پرٍفیل 

 بذًِ دظتگاُ دٍ جذارُ با پَؼػ پؽن ظٌگ

 عَل وَرُ ظاًت ۴۱هتر ٍ  ۰



 لغر وَرُ ظاًت ۰۱

 وَئل ّای ّیتر هیل ۴٫۸فَالدی با ضخاهت 

 رادیاتَر ّیتر هیل ۴٫۸ایٌچ با ضخاهت  ۴ػذد لَلِ  ۴۲

 ۴۴۱ظاًت عَل۷ ۰۶۱هتر ارتفاع۷  ۰ػرض۷ 

 ظاًت
 ابؼاد حذٍدی ّیتر

 تابلَ برق ّیتر عرح ریتال آلواى

 حول ًمل آظاى ّیتر چرخ دار ٍ لابل جابجایی

 راحتی ًصب هؽؼل ّیتر دارای چؽوی برای تٌظین هؽؼل

 دریچِ ضذ اًفجار ّیتر ظَپاة اعویٌاى توام خَدوار

 ًَع ظین وؽی ّیتر لَلِ ّای خرعَهی ًعَز

 جٌط بذًِ گالَاًیسُ گرم

ظاًت ػایك پؽن ٍ ظٌگ با  ۰دارای 

 داًعیتِ باال
 بذًِ دظتگاُ

 ؼاظی بیرًٍی آلویٌیَهی

 

 خریذ ّیتر ظَپر آرارات

 

 :رٍغ زیر هیتَاًیذ الذام ًوائیذ ۰برای خریذ ایي هحصَالت بِ  : تَجِ

الذام  تواض با ها تواض با ٍاحذ فرٍغ وارخاًِ ، وعب اعالػات بیؽتر، هؽاٍرُ ٍ خریذ، برای ایي وار هیتَاًیذ از بخػ -۰

 ًوائیذ.خریذ آًالیي

اتَهاتیه هحصَل از وارخاًِ ظازًذُ( ، برای ایي وار  خریذ آًالیي دظتگاُ ٍ اظتفادُ از تخفیفات ٍیصُ )ارظال ظریؼتر ٍ -۴

 .ولیه ًوائیذ رٍی دووِ خریذ آًالیي

بِ صَرت پیاهىی ، در ایي صَرت وارؼٌاظاى فرٍغ ها در اظرع ٍلت با  ۰۱۱۱۶۱۱۱۶۱ ظاهاًِارظال ًام دظتگاُ بِ  -۰

 .ؼوا تواض خَاٌّذ گرفت
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 چگًَِ بِ گرٍُ صٌؼتی اظىٌذری اػتواد وٌن ؟

 

 گرٍُ صٌؼتی اظىٌذری دارای ًواد اػتواد الىترًٍیىی از ٍزارت صٌؼت ٍ هؼذى ٍ تجارت اظت «

 َّیت صاحب وعب از ٍزارت فرٌّگ ٍ ارؼاد اظتگرٍُ صٌؼتی اظىٌذری دارای لَگَی رظوی تائیذ صالحیت ٍ  «

 ردگی ّای ایٌترًتی ؼوا تَظظ در گاُ بعیار اهي تاییذ ؼذُ پلیط فتا صَرت هی ّوِ پرداخت «

 گرٍُ صٌؼتی اظىٌذری ضواًت اصالت ٍ ظالهت فیسیىی بِ ّوِ واالّای ارظالی دارد «

 

 

 بذًِ ّیتر

جذارُ دٍم از ٍرق گالَاًیسُ گرم ضذ زًگ  نتواهی لعوت ّای بذًِ ایي ّیتر دٍ جذارُ هیباؼذ ، وِ ّن جذارُ اٍل ٍ ّ

 ظٌگ ًعَز پرؼذُ اظت ، ّوچٌیي جذارُ خارجی ًیس با اظتفادُ از رًگ وَرُ ای بَدُ ٍ ٍظظ ایي دٍجذارُ از ػایك پؽن

دظتگاُ بیػ از دُ ظاػت در حال  ضذ خػ واٍر ؼذُ اظت ، ؼذت ػایك واری بِ اًذازُ ای اظت وِ در ؼرایغی وِ

 SUPER  بذًِ دظتگاُ بسًیذ ٍ ّیچ گرهایی را احعاض ًىٌیذ! ، ّیتر وا هیتَاًیذ صَرت خَد را بِواروردى بَدُ ؼ

ARARAT EIG بِ ًحَی عراحی ؼذُ اظت وِ جای ّیچ گًَِ اتالف اًرشی ٍجَد ًذارد. 



 لابلیت ؼعتؽَ

ارُ ورد ، بِ ّویي دلیل دٍ ایي گرهاظاز اؼ از ٍیصگی ّای هْن ظَپر آرارات هی تَاى بِ لابلیت ؼعتؽَ تواهی لعوت ّای

بیرًٍی  رٍی بذًِ ّیتر تؼبیِ ؼذُ اظت ، ؼوا با باز وردى ایي دٍ پیچ هی تَاًیذ بذًِ ػذد پیچ هْر برای ایي لابلیت بر

وردى چْار پیچ دیگر هی تَاًیذ دیگ حرارتی ظَپر  گرهاظاز را جذاُ وردُ ٍ بِ ًظافت دظتگاُ بِ پردازیذ ، ّوچٌیي با باز

باؼذ ، البتِ  ّذف از ایجاد ایي لابلیت افسایػ عَل ػور لغؼات ، ٍ افسایػ راًذهاى ّیتر هی ًیس ًظافت وٌیذ ، آرارات را

را از ایي ٍیصگی هحرٍم هی وٌٌذ . ؼوا هی تَاًیذ بذٍى  ؼایاى رور اظت اوثر ظازًذگاى ّیتر هَجَد در ایراى خریذار خَد

 .ظال یه بار بخاری صٌؼتی خَرد را پان ظازی وٌیذزًگ زدگی بذًِ ّیتر ّر ظِ  ّیچ گًَِ ًگراى از

 

 تابلَ برق ریتال

 برق بِ وار هیدر ظغح دًیا اظت بِ عَری وِ بِ ػٌَاى اظتاًذارد تابلَّای  ریتال آلواى بسرگتریي ظازًذُ تابلَّای برق

عرح ریتال هی باؼذ . ایي تابلَ برق دارای  رٍد . برای تضویي ویفیت ٍ ایوٌی ّرچِ بیؽتر ایي دظتگاُ هجْس بِ تابلَ برق

 ٍ چراؽ ّای خغر بَدُ ٍ RTP یه بار هصرف ( ٍ دٍ ػذد وٌذاوتَر ٍ ترهیٌال ّای ) ظِ ػذد ترهعتات ٍ دٍ ػذد فیَز

ظَپر آرارات از گالَاًیسُ با پَؼػ رًگ وَرُ  دًیا عراحی گردیذُ اظت. بذًِ تابلَ برق ّیترهٌغبك با اظتاًذار ّای ایوٌی 

 .لغؼات بِ وار رفت در ایي تابلَ برق دارای هْر اظتاًذارد هلی ایراى هی باؼذ ای پَؼػ دادُ ؼذُ اظت. توام

 



 في ّای دهٌذُ

دهٌذُ بَدُ ػالٍُ بر داؼتي اظتاًذارد هلی دارای ًؽاى  ؼروت ۴۲×۴۲ظَپر آرارات از ًَع في ّای  ّیتر في ّای

از دیگ بخار دارًذ ،  داری لذرت ٍ هماٍهت باالی در برابر حرارت تَلیذًُیس هیباؼٌذ ،ایي في ّا  اظتاًذارد ظی ای ارٍپا

بعیار باال ٍارد ظالي گلخاًِ ٍ هرغذاری وٌذ . با اظتفادُ از  ٍظیفیِ ایي في ّای ایي اظت حرارت تَلیذ ؼذُ را با لذرت

هىؼب بر ظاػت ًیس  هتر ۰۸۱۱۱ظاًتی هتر لذرت َّادّی ّیتر تا  ۰۱پر از جٌط پلی آهیذ با لغر  پرٍاًِ ّای ؼػ

 .خَاّذ رظیذ

 ایوٌی چٌذ الیِ

ایي  باالیی برخَردار اظت ٍ ّیچگًَِ ًگراًی در ایي زهیٌِ ٍجَد ًذارد . چرا وِ ّیتر ظَپر آرارات از ظغح ایوٌی بعیار

ایوٌی فیَز  ووتریي هیساى خَد هیرظاًذ، الیِ اٍل گرها ظاز از چْار الیِ ایوٌی تؽىیل ؼذُ اظت . وِ اهىاى خغا را بِ

ًَظاى بر  فیَز ون آهپر ًیس گفتِ هیؽَد وارورد ایي فیَز یِ ایي صَرت اظت وِ در صَرت هؽؼل هیباؼذ وِ اصغالحاً

وِ چٌاًچِ الیِ اٍل یؼٌی فیَز هؽؼل وار ًىرد یه فیَز  ّیتر را واهالً خاهَغ هیٌوایذ . الیِ دٍم ایوٌی بِ ایي صَرت اظت

واهالً خاهَغ هیٌوایذ ٍ حتی  یا فیَز یىبار هصرف در ایي هحصَل ٍجَد دارد وِ دظتگاُ را RTP ترهیٌال دیگر بِ ًام فیَز

درجِ )دهای  ۰۱۱ایوٌی دظتگاُ در الیِ ظَم ایوٌی لرار دارد وِ در دهای  در صَرتی وِ ّر دٍ الیِ ػول ًٌوَد ترهَظتات

هَارد وار ًىرد در وَرُ ّیتر ظَپاة  یه از ایيبِ صَرت واهالً خَدوار ّیتر را خاهَغ هیٌوایذ ٍ چٌاًچِ ّیچ  (وَرُ

 جرات گفت خغر را بِ ووتریي هیساى خَد رظاًذُ ٍ اهىاى ّرگًَِ اًفجار ٍ آتػ اعویٌاى تؼبیِ ؼذُ اظت وِ هیتَاى بِ

 .ظَزی را ًیس بِ صفر هیرظاًذ

 

 ظَپاة اعویٌاى

صَرت واهال خَدوار فؽار هَجَد را وَرُ َّای گرم ظَپاة اعویٌاى بِ  با ٍارد ؼذى فؽاری بیػ از حذ تایعي ؼذُ بِ

ّیتر ظَپر آرارات هی باؼذ ، ٍظیفِ  آخر الیِ جسٍ  وردُ ٍهیساى فاؼرُ دیگ را بِ ًرهال هیرظاًذ ، ؼیر اعویٌاى تخلیِ

 اًفجار دیگ حراراتی گرهاظاز بَدُ ٍ در تجیْیسات گرهایؽی هاًٌذ ّیتر ، اصلی ایي ظیعتن تاهیي ایوٌی ٍ جلَ گیر از

هؼوَال در رٍی دیگ بخار ٍ تجْیساتی هاًٌذ  اعویٌاى ظَپاة هَلِ بعیار در ، یگیرد هی لرار اظتفادُ هَرد …ٍ  آبگرم وي

بِ  گرٍُ صٌؼتی اظىٌذری برای افسایػ ٍ حفظ ایوٌی ّیتر ظَپر آرارات آى را هجْس . خرٍجی فؽار ؼىي ّا ًصب هی ؼَد

 .ظَپاة اعویٌاى توام اتَهاتیه وردُ اظت

 جْت خریذ ایي هحصَل ایٌجا ولیه وٌیذ
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