
 ّیتز گلخبًِ ٍ هزغذاری آرارات

 تجزبِ کبری در سهیٌِ عزحی ٍ عبخت تجْیشات گزهبیؾی هفتخز اعت جذیذ تزیي عبل 52گزٍُ فٌقتی اعکٌذری بب پیؼ اس 

فزك ًوبیذ. ایي گزهبعبس هغببك بب اعتبًذارد بیي الوللی بی اط  بِ ببسار ایزاى ّیتز آرارات هحقَل گزهبیؾی خَد را بب ًبم

بْتزیي گشیٌِ بزای اعتفبدُ  در عِ ًَؿ گبسی ٍ گبسٍئیلی ٍ یب دٍگبًِ عَس تَلیذ گزدیذُ اعت . ّیتز آرارات عزاحی ٍ 2995

ببؽذ . آرارات اس لذرت ّب هذرى جْت تبهیي گزهبیؼ ایي عبلي ّب هی  در عبلي ّبی پزٍرػ لبرچ ٍ گلخبًِ ّب ٍ هزغذاری

ّیتز اس اعتیل خبلـ ) ًگیز ( عبختِ  ایي کَرُ جٌظ  بغیبر ببالی بزخَردار بَدُ ٍ فَق القبدُ کن هقزف هی ببؽذ. حزارتی

 حزاراتی بغیبر پز لذرت هیببؽذ کِ توبم گزهبی تَلیذ ؽذُ تَعظ هؾقل را ؽذُ ٍ فالٍُ بز کَرُ دارای چْبر هبذل

 گیزی لزار بزای  ًَؿ في ّبی ایلیکب کِ بلي هی ًوبیذ. ایي هحقَل اس دٍ في ّفت پز هخقَؿ اساعتحقبل کزدُ ٍ ٍارد ع

اعتفبدُ  بزدُ اعت، ضزیب عیغتن ایوٌی ایي بخبری في دار بغیبر ببال بَدُ ٍ جْت بْزُ هیزٍد کبر بِ فٌقتی ّبی ّیتز در

ّوچٌیي کَرُ ًیش اس جٌظ کزم ًیکل ًغَس هی ببؽذ.  در هکبى ّبی فوَهی بغیبر هٌبعب هیببؽذ بذًِ اس جٌظ اعتیل بزاق

تب ّیتز بِ  جذارُ بَدُ ٍ در بیي ایي دٍ جذارُ الیِ ای اس پؾن عٌگ ًغَس لزار گزفتِ اعت بذًِ بخبری فٌقتی آرارات دٍ

تببلَ ضذ خؼ کؾیذُ ؽذُ اعت. ّوچٌیي بْزُ بزی اس  خَبی فبیك گزدد. بز رٍی جذارُ بیزًٍی ًیش یک الیِ رًگ کَرُ ای

هی ببؽذ .  ًقب هؾقل ّبی گبسی ٍ گبسٍئیلی ٍ دٍگبًِ عَس اس دیگز ٍیضگی ّبی ایي دعتگبُ بزق توبم اتَهبتیک ، اهکبى

 ّیتز . ایشٍالعیَى ٍ فبیك بٌذی بغیبر لَی هی ببؽذ ّیتز آرارات دارای لذرت َّادّی بغیبر ببالی بَدُ ٍ دارای عیغتن

 521.111اعتفبدُ اس ًَؿ  کیلَ کبلزی تَلیذ ٍ فزضِ هیگزدد کِ 521.111ٍ  551.111آرارات در دٍ ؽزفیت  کن هقزف

هتزی ٍ ّوچٌیي دٍ عبل گبراًتی بی لیذ ٍ ؽزط  582هتز تب ارتفبؿ  عبًتی 562هقوَل تز اعت. ایي دعتگبُ دارای ارتفبؿ 

 .لغقبت دعتگبُ هیببؽذ ؽبهل توبم

 

هزغذاری ٍعبلي پزٍرػ لبرچ ٍ بخبری کبرگبّی هَرد  ّیتز ّیتز گلخبًِ آرارات ۺ ایي دعتگبُ کِ بِ فٌَاى گزهبعبس گلخبًِ ٍ

هقزف اًزصی بغیبر  عزاحی ٍ تَلیذ گزدیذُ ٍ دارای ۵۹۹۵هغببك بب اعتبًذارد بیي الوللی بی اط  ار هیگیزد کِاعتفبدُ لز

همبیغِ بب عزی لذین ایي دعتگبُ هی ببؽذ . جٌظ کل بذًِ ایي  پبییي ، ایوٌی بغیبر ببالتز ٍ عَْلت بیؾتز در اعتفبدُ در



بَدُ ٍجٌظ ؽبعی ّبی  جذارُ دٍم اس ٍرق گبلَاًیشُ گزم ضذ سًگ جذارُ هیببؽذ ّن جذارُ اٍل ٍ ّن ّیتز عزتبعز دٍ

 . اس فَالد آلیبصی ٍ ؽبعی ّبی بیزًٍی اس آلَهیٌیَم خبلـ بب پَؽؼ رًگ کَرُ ای تَلیذ گزدیذُ اعت ّیتز داخلی

ببس ٍ بغتِ ؽذى لببلیت ؽتؾَی عیغتن ّبی داخلی را دارا هیببؽٌذ بِ ایي  توبهی لیوت ّبی بذًِ ّیتز آرارات لببلیت

اعتفبدُ اس دٍ فذد پیچ هخقَؿ کِ  کِ کل بذًِ ّیتز آرارات بِ فَرت عبًذٍیچ پٌل عزاحی گزدیذُ اعت ٍ بب تزتیب

ٍ کٌبر گذاؽتِ هیؾَد .  جذاؽذُ دعتگبُ اس بیزًٍی بذًِ  کزدى ّویي دٍ پیچ بزای ّویي کبر عزاحی ؽذُ اعت ٍ فمظ بب ببس

حزاراتی بغیبر پز لذرت ّغت کِ توبم  کَرُ ایي گزهبعبس اس اعتیل خبلـ ) ًگیز ( عبختِ ؽذُ ٍ دارای چْبر هبذل جٌظ

 کزدُ ٍ ٍارد عبلي هی کٌٌذ . آرارات در عِ ًَؿ گبسی ٍ گبسٍئیلی ٍ یب دٍگبًِ گزهبی تَلیذ ؽذُ تَعظ هؾقل رٍ اعتحقبل

 .دعتگبُ هی ببؽذ دارای دٍ عبل گبراًتی بی لیذ ٍ ؽزط ؽبهل توبم لغقبت عَس تَلیذ هی ؽَد ٍ

 هشایب ٍ لببلیت ّبی ّیتز آرارات «

 هحفؾِ احتزاق هزکشی )دیگ( اس ٍرق اعتیل ًغَس بب راًذهبى ببال 

 اًذهبى حزارتی دعتگبُهبذل ّبی حزارتی اس جٌظ اعتیل ٍ بِ فَرت رادیبتَری بزای افشایؼ ر 

 دارای دٍدکؼ هتٌبعب بب ؽزفبت هؾقل 

 دارای تزهَعتبت ایوٌی جْت اهٌیت ٍ دٍام هحفؾِ احتزاق 

 فبیك حزارتی بب ضخبهت اس پؾن عٌگ 

 رًگ آهیشی کَرُ ای، همبٍم در بزابز پَعیذگی ٍ رعَبت 

 دارای تببلَ بزق آلوبًی هجْش بِ لغقبت الکتزًٍیک افلی 

 بت هحیغی بزای کبّؼ هقزف اًزصی ٍ کٌتزل دلیك دهبی هحیظلببلیت ًقب تزهَعت 

 دارای دٍ في پز لذرت دهٌذُ بب بزچغب اًزصی بزچغب A 

 هؾقل ایزاى رادیبتَر 

 تغت کلیِ اجشا ٍ لغقبت در خظ تَلیذ 

 هَرد اعتفبدُ «

 عبلٌْبی ٍرسؽی 

 عبلٌْبی فٌقتی 

 اهبکي فوَهی 

 گلخبًِ ّب 

 اعتخزّب 

 هغبجذ 

 بیوبرعتبى ّب 

 هذارط 

 

 

 

 

 



 خزیذ ّیتز گلخبًِ ٍ هزغذاری آرارات

 

 

 :رٍػ سیز هیتَاًیذ الذام ًوبئیذ ۳بزای خزیذ ایي هحقَالت بِ  : تَجِ

الذام  توبط بب هب کبرخبًِ ، کغب اعالفبت بیؾتز، هؾبٍرُ ٍ خزیذ، بزای ایي کبر هیتَاًیذ اس بخؼ توبط بب ٍاحذ فزٍػ -۵

 ًوبئیذ.خزیذ آًالیي

اتَهبتیک هحقَل اس کبرخبًِ عبسًذُ( ، بزای ایي کبر  خزیذ آًالیي دعتگبُ ٍ اعتفبدُ اس تخفیفبت ٍیضُ )ارعبل عزیقتز ٍ -۲

 .کلیک ًوبئیذ رٍی دکوِ خزیذ آًالیي

بِ فَرت پیبهکی ، در ایي فَرت کبرؽٌبعبى فزٍػ هب در اعزؿ ٍلت بب  ۵۱۱۱۹۱۱۱۹۱ ارعبل ًبم دعتگبُ بِ عبهبًِ -۳

 .ؽوب توبط خَاٌّذ گزفت

 چگًَِ بِ گزٍُ فٌقتی اعکٌذری افتوبد کٌن ؟

 

 ٍ هقذى ٍ تجبرت اعتگزٍُ فٌقتی اعکٌذری دارای ًوبد افتوبد الکتزًٍیکی اس ٍسارت فٌقت  «

 گزٍُ فٌقتی اعکٌذری دارای لَگَی رعوی تبئیذ فالحیت ٍ َّیت فبحب کغب اس ٍسارت فزٌّگ ٍ ارؽبد اعت «

 گیزد ّبی ایٌتزًتی ؽوب تَعظ در گبُ بغیبر اهي تبییذ ؽذُ پلیظ فتب فَرت هی ّوِ پزداخت «

 ّبی ارعبلی داردگزٍُ فٌقتی اعکٌذری ضوبًت افبلت ٍ عالهت فیشیکی بِ ّوِ کبال «

http://www.heaterjet.com/heater/%d9%87%db%8c%d8%aa%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
http://www.heaterjet.com/heater/%d9%87%db%8c%d8%aa%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/


 

 جٌظ کَرُ اعتیل ًغَس «

 هیببؽذ . اعتیل ًغَس کبربزد بغیبر فزاٍاًی در فٌقت دارد بِ گًَِ ای کِ در جٌظ گزهبعبس آرارات اس اعتیل ًغَس ًگیز

اًَاؿ ٍرق اعتیل ًغَس بِ عَر کبهل ٍ هغوئي  هحذٍدُ ّبیی کِ ًیبس بِ حفؼ همبٍهت اعتحکبم در دهبّبی بغیبرببال ببؽذ اس

ٍرق  بب ببالیی دارًذ )ًغبت بِ ًَؿٍرق ّبی کِ در آلیبص آى درفذ کزٍم ٍ ًیکل تمزی اعتفبدُ هیؾَد . اعتیل ًغَس بِ

فبسّب در دهبی ببال، هبًٌذ تیتبًیَم ٍ هَلیبذى ٍ  ٍ ّوچٌیي فٌبفز آلیبصی جْت پبیذاری(  ۳۵۶ٍ ٍ رق اعتیل  ۳۱۴اعتیل 

 . هیؾَد هٌگٌش ًیش در آى اعتفبدُ

 



 راًذهبى ّیتز آرارات «

 بَدُ ٍ یب کوتز ؽَد راًذهبى دعتگبُ ببالتز رفتِ ٍ بیؾتز هی ؽَد. افشایؼ ّز لذر اتالف اًزصی دعتگبُ گزهبعبس پبییي

درفذ ببؽذ بِ ایي هقٌی اعت کِ  ۶۱ راًذهبى حزارتی بِ هقٌبی کبّؼ هقزف عَخت هی ببؽذ . ٍلتی راًذهبى دعتگبّی

 .درفذ آى بِ ؽکل هغبَؿ ٍارد عبلي هی گزدد ۶۱درفذ عَخت هقزف ؽذُ بِ ّذر رفتِ ٍ  ۴۱

درفذ هی ببؽذ  ۷۱تب  ۵۵ّب ٍ هزغذاری ّب هَرد اعتفبدُ لزار هی گیزد هقوَال  راًذهبى در ّیتز ّبی حزارتی کِ در گلخبًِ

درفذ  ۲۱ارسیببی هی ؽَد ٍ ایي یقٌی حذالل  درفذ ۸۵تب  ۹۵در ّیتز ّبی آرارات  ایي در حبلیغت کِ راًذهبى حزارتی ٍ

 .ّشیٌِ ّبی تَلیذ ٍ لیوت توبم ؽذُ هحقَالت اعت کبّؼ هقزف عَخت ٍ در ًتیجِ کبّؼ

 

 عزاحی ّیتز آرارات «

کبر هذاٍم ؽوب بِ دعتگبُ  عبفت ۵۱آرارات بِ لحبػ ٌّذعی بِ گًَِ ای فَرت گزفتِ اعت کِ ٍلتی بقذ اس  ّیتز عزاحی

بذًِ دعتگبُ داك ًیغت در ٍالـ در آى را لوظ ًوبییذ . دٍدکؼ ٍ  دٍدکؼ ٍ بذًِ تَاًیذ هی  ًشدیک هی ؽَیذ بِ راحتی

فؾین اًزصی گزهبی  درفذ ٍ بخؼ ۸کوتزیي هیشاى اًزصی گزهبی اس عزیك بذًِ ٍ دٍدکؼ تلف ؽذُ حذٍد  ایي دعتگبُ

 اس حبفل بخبرات ٍ عوی گبسّبی فمظ ٍالـ در ٍ  درفذ ۹۲حبفل اس احتزاق بِ فَرت هغبَؿ ٍارد عبلي هی ؽَد حذٍد 

 .بیزٍى اس عبلي تشریك هی گزدد ِب دٍدکؼ عزیك اس احتزاق



 

 ّیتز آرارات آتؼ درٍى «

درٍى عزاحی گزدیذُ ٍ آتؼ ٍ ؽقلِ ّبی افزٍختِ در آى ّیچ ارتببعی بب  ایي دعتگبُ بِ فَرت ؽقلِ غیز هغتمین آتؼ

هَرد ایوٌی دعتگبُ را بغیبر ببال هی  پیزاهَى خَد ًذارد ٍ بِ ّیچ ٍجِ تزکیب گبسی هحیظ را بزّن ًوی سًذ ٍ ّویي هحیظ

 َاى ّیتز گلخبًِ عفبرػ دادُ هی ؽَد في دعتگبُ درببال ٍدٍفذ خزٍجیبِ فٌ بزد. ّوچٌیي ٌّگبهی دعتگبُ جْت اعتفبدُ

 .َّای گزم اسًَؿ لببل اتقبل بِ کبًبل ًبیلًَی ٍفلشی در پبییي لزار هی گیزد

بِ فٌَاى بخبری هزغذاری عفبرػ دادُ هی ؽَد في دعتگبُ پؾت ٍ دٍ  درؽزایغی دعتگبُ جْت تبهیي گزهبیؼ هزغذاری

اهکبى حضَر دعتگبُ در اتبق  ذ َّای گزم در ببالی دعتگبُ در ارتفبؿ یک هتزی لزار هی گیزًذ تبکبًبل هبًٌ فذد خزٍجی

 .اًتمبل َّای گزم بِ داخل ٍجَد داؽتِ ببؽذ کٌتزل هزغذاری ٍ یب در بیزٍى اس هزغذاری ٍ

 



 تببلَ بزق عزح ریتبل «

 ۲ببؽذ . ایي تببلَ بزق دارای ؽبهل دٍ فذد فیَس، دٍ فذد کٌذاکتَر ، تببلَ بزق ایي دعتگبُ عزح ریتبل آلوبى هی

فَرت ًَعبى بز ّیتز را کبهالً خبهَػ  فیَؿ یِ ایي فَرت اعت کِ درفذدتزهَعتبت ٍ چزاك ّبی خغز بَدُ . کبرکزد ایي 

 .ًَعبى بزق را ًیش تؾخیـ دادُ ٍ یکی اس بْتزیي فیَك ّب در ًَؿ خَد هیببؽذ هیٌوبیذ البتِ ایي فیَك کوتزیي هیشاى

 ٍ تزهَعتبت ایوٌی هحقَل ٍجَد دارد کِ دعتگبُ را کبهالً خبهَػ هیٌوبیذ یب فیَك یکببر هقزف در ایي RTP تزهیٌبل

خبهَػ هیٌوبیذ. ّوچٌیي بِ دلیل اتَهبتیک  درجِ )دهبی کَرُ( بِ فَرت کبهالً خَدکبر ّیتز را ۳۱۱دعتگبُ کِ در دهبی 

آهذى دهب  بب اعتفبدُ اس تزهَعتبت کٌتزل في، کبرکزد خَد را بِ فَرت خَدکبر تب پبییي بَدى اجشای ایي تببلَ في ّبی ّیتز

دادُ ؽذُ اعت . توبم تجْیشات تببلَ بزق دارای  ًِ تببلَ بزق ّیتز ًیش بب پَؽؼ رًگ کَرُ ای پَؽؼدّذ . بذ اداهِ هی

 .ببؽذ هْز اعتبًذارد هلی ایزاى هی

 

 ایي هحقَل ایٌجب کلیک کٌیذ ذیبزای خز
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