
 جت ّیتر ترقی

قارچ ، هرغذاری ، گلخاًِ گل ّای زیٌتی ، ظالي  گرهاظاز جت ّیتر ترقی جْت تاهیي گرهای هحیظ ّای هاًٌذ ظالي پرٍرغ

جت  % حرارتی هی تاؼذ ،98تَدُ ٍ از راًذهاًی تاالی  A گرهاظاز داری ترچعة اًرشی ایي ، تاؼذ هی …ّای ٍرزؼی ٍ 

 .ظال خذهات پط از فرٍغ هی تاؼذ 21هاُ گاراًتی ٍ  23ّیتر ترقی دارای 

 

هَؼکی جْت تأهیي گرهای اًَاع ظالي پرٍرغ  گرهاظازّای جت ّیتر ترقی ًَع دیگر از زیر هجوَعِ ّای کَرُ َّای گرم

تاؼذ؛از  هی ..ات ٍ دفترّای کاری ٍ ّای ٍرزؼی، ادارُ ّای، هکاى ذاریگلخاًِ جات، هرغ قارچ، ظالي پرٍرغ عیَر، اًَاع

اؼارُ کرد چرا کِ ظیعتن ترق ًعثت تِ دیگر  تَاى تِ ظیعتن کارای تا ترق قاتلیت هٌحصر تِ فرد ایي گرهاظاز هی

 ِ ایيّسار ترقی دارای ًصة تِ دیگر ّیتر ّا دارد از جول ۰۵جت ّیتر  ّا قاتل دظت رظی آظاى اظت، ظَخت

، في اظتیل ؼػ پر تاالًط ؼذُ  a تَاى تِ الکترٍهَتَر ترًذ هَتَشى تثریس تا ترچعة هصرف اًرشی ّا هی خصَصیت

ایوٌی از جٌط اظتیل خالص ًگیر، هصرف تعیار پاییي ترق، ؼعلِ پَغ  دیجیتالی، ظیعتن اًتقال حرارت َّؼوٌذ، تذًِ

پرداخت، ّوچٌیي ایي گرهاظاز داری  ّا خَاّین دیگر کِ در اداهِ تا آىّا قاتلیت  کیفی چٌذ هراحلِ ای ٍ دُ صذفی، کٌترل

 .تاؼذ پط از فرٍغ ًیس هی ظال خذهات ۲۵هاُ گاراًتی تی قیذ ؼرط ٍ  ۲۱

 

 

 



 خریذ جت ّیتر ترقی

 

 :رٍغ زیر هیتَاًیذ اقذام ًوائیذ ۳ترای خریذ ایي هحصَالت تِ  : تَجِ

اقذام  تواض تا ها تواض تا ٍاحذ فرٍغ کارخاًِ ، کعة اعالعات تیؽتر، هؽاٍرُ ٍ خریذ، ترای ایي کار هیتَاًیذ از تخػ -۲

 ًوائیذ.خریذ آًالیي

اتَهاتیک هحصَل از کارخاًِ ظازًذُ( ، ترای ایي کار  دظتگاُ ٍ اظتفادُ از تخفیفات ٍیصُ )ارظال ظریعتر ٍ خریذ آًالیي -۱

 .کلیک ًوائیذ رٍی دکوِ خریذ آًالیي

تِ صَرت پیاهکی ، در ایي صَرت کارؼٌاظاى فرٍغ ها در اظرع ٍقت تا  ۲۵۵۵۰۵۵۵۰۵ ارظال ًام دظتگاُ تِ ظاهاًِ -۳

 .ؼوا تواض خَاٌّذ گرفت

 چگًَِ تِ گرٍُ صٌعتی اظکٌذری اعتواد کٌن ؟

 

 گرٍُ صٌعتی اظکٌذری دارای ًواد اعتواد الکترًٍیکی از ٍزارت صٌعت ٍ هعذى ٍ تجارت اظت «

 گرٍُ صٌعتی اظکٌذری دارای لَگَی رظوی تائیذ صالحیت ٍ َّیت صاحة کعة از ٍزارت فرٌّگ ٍ ارؼاد اظت «

 گیرد صَرت هیّای ایٌترًتی ؼوا تَظظ در گاُ تعیار اهي تاییذ ؼذُ پلیط فتا  ّوِ پرداخت «

 گرٍُ صٌعتی اظکٌذری ضواًت اصالت ٍ ظالهت فیسیکی تِ ّوِ کاالّای ارظالی دارد «
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 تذًِ جت ّیتر ترقی

جت ّیتر عثع اظتاًذاردّای گرهایؽی ٍ  جٌط تذًِ ایي گرهاظاز از اظتیل خالص ًگیر غیر هغٌاعیعی تَدُ ٍ ظاّر ایي

اظتیل خالص تِ دلیل تْرُ گیر از آلیاش ًیکل در هقاتل رعَتت ٍ آب کاهالً  صٌعت تأظعیعات عراحی ٍ ظاخت ؼذُ اظت،

 .تاؼذ زًگ تَدُ ٍ در تراتر حرارت تعیار تاال کاهالً هقاٍم هی ضذ

 

 هَتَر الکتریکی جت ّیتر ترقی

تاؼذ, ایي  کیفیت کارخاًِ هَتَشى تثریس هی یار پر قذرت ًصة ؼذُ تر رٍی ایي گرهاظاز از هحصَالت تعیار تاهَتَر تع

آلَهیٌیَم  از عَل عور تعیار تاالی ترخَردار اظت، جٌط تذًِ هَتَر هَتَر شى از تَدُ ٍ a هَتَر دارای ترچعة اًرشی

 .تاؼذ تَدُ ٍ کاهالً ضذ زًگ هی



 

 في جت ّیتر ترقی

تاؼذ، في جت  هقاتل حرارت تعیار هقاٍم هی ّای ًصة ؼذُ تر رٍی ایي گرهاظاز از جٌط اظتیل خالص ًگر تَدُ ٍ در في

 .کٌذ ّا َّای گرم را تِ هحیظ پوپاش هی از هیاى الوٌت َای هحیظ ٍ رد کردىّیتر تا هکػ ّ

 



 ظَخت تذٍى آالیٌذُ ؼیویایی جت ّیتر ترقی

ّای گرهایػ دٍظتار َّای پاک تِ  ظیعتن جت ّیتر ترقی ظاخت ٍ عراحی گرٍُ صٌعت تِ دلیل ًَع ظَخت هصرفی جسٍ

 ّای پرٍرغ قارچ کارگاّی، گسیٌِ ترای اظتفادُ در خاًِ، ؼرکت، ادارجات، ظالي حعاب هیایذ، تِ ّویي دلیل تْتریي

 .تاؼذ ّای ٍرزؼی ٍ.. هی ظالي

 

 ایوٌی جت ّیتر ترقی

 هی اقذاهات هَرد ًیاز ترای تضویي اهٌیت جت ّیتر ترقی اًجام ؼذُترقی ٍ توا جْت تأهیي ّر تیؽتر ایوٌی ایي گرهاظاز

تَاًذ تِ فیَز تعیار حعاض  ّای هی الیِ اظت، ایي جت ّیتر از چٌذیي الیِ تعیار ایوٌی ترخَردار اظت کِ از جولِ ایي

تذُ  ّا خاهَغ ًؽذى فيتاؼذ دٍهیي الیِ ایوٌی ایي گرهاظاز  گرهایػ ایي ّیتر هی جْت جلَگیری از ٍرٍد ًَیس تِ ظیعتن

 .ؼَد ًکٌذ خاهَغ ًوی تاؼذ کِ تِ صَرت کاهالً اتَهاتیک تا دها تذًِ ّیتر را خٌک قغع گرها هی

 

 جا کلیک کٌیذایي هحصَل ایٌ خریذترای 
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