ﻫﯿﺘﺮ آرارات
ﻫﯿﺘﺮ آرارات

ـﺶ درون
ـﺎی آﺗـ
ـﻮع ﻫﯿﺘﺮﻫـ
ـﺎی آرارات از ﻧـ
ـﺮ آرارات | ﮔﺮﻣﺎﺳﺎزﻫـ
ﻫﯿﺘـ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻮای ﮔﺮم ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﺎک را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺳﺎﻟﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  ،ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺮﻏﺪاری ،
ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ  ،ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ورزﺷﯽ  ،ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز
ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و… ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻮرهﻫﺎی ﻫﻮای ﮔﺮم آرارات در ﺳﻪ ﻧﻮع
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ  ،ﮔﺎز و ﺣﺘﯽ
دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .راﻧﺪﻣﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز آرارات ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۹۰درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دود و ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﯿﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز آرارات دارای  ۲ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﯽﻗﯿﺪوﺷﺮط
و  ۱۰ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش )ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرت ﮔﺎراﻧﺘﯽ  ۲ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺠﺰای  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮره اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﮐﻮره ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
اﯾﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮏﺗﮏ
ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﭘﺎﯾﯿﻦ ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻫﯿﺘﺮ آرارات

ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞ

اﯾﺮان رادﯾﺎﺗﻮر

ﻓﻦ دﺳﺘﮕﺎه

دو ﻋﺪد از ﻧﻮع دﻣﻨﺪه  ۷ﭘﺮ ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ
اﻧﺮژی A

ﻗﺪرت ﻫﻮادﻫﯽ ﻓﻦ ﻫﺎ

 ۲۳۰۰۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ

ﮐﻮره دﺳﺘﮕﺎه

اﺳﺘﯿﻞ ﻧﮕﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ دو ﻣﯿﻞ

ﺷﺎﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه

ﺷﺎﺳﯽ ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ  ۳در ۳

ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه

دو ﺟﺪاره ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ دو ﺳﺎﻧﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ و ﺷﯿﺸﻪ

ﻃﻮل ﮐﻮره

 ۱ﻣﺘﺮ و  ۷۰ﺳﺎﻧﺖ

ﻗﻄﺮ ﮐﻮره

 ۶۰ﺳﺎﻧﺖ

ﮐﻮﺋﻞ ﻫﺎی ﻫﯿﺘﺮ

ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۲٫۵ﻣﯿﻞ

رادﯾﺎﺗﻮر ﻫﯿﺘﺮ

 ۲۴ﻋﺪد ﻟﻮﻟﻪ  ۲اﯾﻨﭻ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۲٫۵ﻣﯿﻞ

اﺑﻌﺎد ﺣﺪودی ﻫﯿﺘﺮ

ﻋﺮض ۱ :ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ۱۹۰ :ﺳﺎﻧﺖ ﻃﻮل ۲۲۰:ﺳﺎﻧﺖ

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﻫﯿﺘﺮ

ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎز و
ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺣﻤﻞ ﻧﻘﻞ آﺳﺎن ﻫﯿﺘﺮ

ﭼﺮخ دار و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ

راﺣﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﯿﺘﺮ

دارای ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺸﻌﻞ

درﯾﭽﻪ ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر
ﻫﯿﺘﺮ

دارای ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﯿﻨﺎن )درﯾﭽﻪ اﻧﻔﺠﺎر( ﺑﺮای
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻧﻮع ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﻫﯿﺘﺮ

ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮﻃﻮﻣﯽ ﻓﻠﺰی ﺑﺎ روﮐﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻘﻮم
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﻪ و ﺣﺮارت

ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ

دوﺟﺪاره از ﻧﻮع ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه و ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺎ
رﻧﮓ ﮐﻮره ای

ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺷﺎﺳﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ

دارای  ۳ﺳﺎﻧﺖ ﻋﺎﯾﻖ ﭘﺸﻢ و ﺳﻨﮓ ﺑﺎ داﻧﺴﯿﺘﻪ
ﺑﺎﻻ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺎ روﮐﺶ رﻧﮓ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺻﺪﻓﯽ

ﺗﻮﺟﻪ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪون اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ  ۳روش زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:
 -۱ﺗﻤﺎس ﺑﺎ واﺣﺪ ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ،ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺸﺎوره و
ﺧﺮﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۲در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت وﯾﮋه )ارﺳﺎل
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮل از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه( ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻮد.
 ARARAT -۳را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ۱۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ  ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

راﻧﺪﻣﺎن ﻫﯿﺘﺮ آرارات

راﻧﺪﻣﺎن ﻫﯿﺘﺮ آرارات
ﻫﯿﺘﺮ آرارات | راﻧﺪﻣﺎن ﻫﯿﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ آرارات ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۹۰درﺻﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز آﺗﺶ درون ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮای ﮔﺮم ﭘﺎک
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮای ﮔﺮم را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن  ۹۰درﺻﺪی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن را اراﺋﻪ دﻫﺪ .راﻧﺪﻣﺎن
ﻫﺮ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎزی ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﻓﻦﻫﺎ  ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻦﻫﺎ ،
ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺼﺐﺷﺪه ﺑﺮای ﮔﺮدش ﻓﻦﻫﺎ  ،ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر  ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر ،
درزﮔﯿﺮی ﻫﯿﺘﺮ  ،ﻣﺸﻌﻞ و دهﻫﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻃﺒﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز آرارات اﺟﺮاﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮع ﮐﻮرهی ﻫﯿﺘﺮ آرارات

ﮐﻮره ﻫﯿﺘﺮ آرارات
ﻫﯿﺘﺮ آرارات | ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی ﻫﺮ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز
ﮐﻮره آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﺮدد  ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺟﻨﺲ ﮐﻮره ﻣﯽﮔﺮدد

ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎزﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﺮان از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ
 ،ﻓﻮﻻد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻮره ﮔﺮﻣﺎﺳﺎزﻫﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪﻣﺮور ﭘﻮﺳﯿﺪهﺷﺪه و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻮراخ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ
ر ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺮای ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی آرارات از
ﮐﻮرهﻫﺎی اﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺴﻮز و ﻧﮕﯿﺮ) ﻏﯿﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺟﻨﺲ ﮐﻮره ﺑﺮگ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺠﺰاﯾﯽ
ﮐﻮره ﻫﯿﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ راﺣﺖ از ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻓﻦﻫﺎی ﻫﯿﺘﺮ آرارات

ﻓﻦ ﻫﯿﺘﺮ آرارات
ﻫﯿﺘﺮ آرارات | ﻓﻦ ﺟﺰو اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺮﺗﺎب
اﻧﺮژی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﺷﻤﺎ ﻫﺮﭼﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻦﻫﺎ
دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ راﻧﺪﻣﺎن و ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ ﮔﺮم ﺳﺎزی ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻓﻦﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز آرارات از ﻧﻮع ﻓﻦﻫﺎی
دﻣﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )دﻣﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﻦﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ( ﮐﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ
ﻓﻦﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﯿﺘﺮ آرارات ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺎرت ﻣﺸﻌﻞ ﻓﻦﻫﺎ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻌﻞ اﺳﺘﺎرت
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮم ﻧﺒﻮدن ﮐﻮره
وﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻫﻮای ﺳﺮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎرت ﻣﺸﻌﻞ ﻓﻦﻫﺎ ﺷﺮع ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻮای ﮔﺮم را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﻮع ﻓﻦﻫﺎ
ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع ﻫﻔﺖ ﭘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﻫﻮای ﮔﺮم ﺑﻪ ﻧﻘﺎط
دورﺗﺮ ﺳﺎﻟﻦ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ

ﺳﻮﺧﺖ ﻫﯿﺘﺮ آرارات
ﻫﯿﺘﺮ آرارات | ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز آرارات ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
اﺳــﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔــﻮﻧﻪ ﺳــﻮﺧﺘﯽ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .ﯾﮑــﯽ دﯾﮕــﺮ از
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﻣﺸﻌﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  ،ﻣﺸﻌﻞ
ﺗﻌﺒﯿﻪﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز آرارات از ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞﻫﺎی اﯾﺮان رادﯾﺎﺗﻮر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮ
ﻣﻔﯿﺪ رادارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘـﻪ  :ﮐـﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎاﺗﺼـﺎل ﻣﺸﻌـﻞ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه از
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﮔﺎز  ،ﮔﺎزوﺋﯿﻞ  ،دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز  ،ﻧﻔﺖ ﺧﺎم  ،ﻧﻔﺖ ،
ﺑﻨﺰﯾﻦ و… اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ

ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﻫﯿﺘﺮ آرارات
ﻫﯿﺘﺮ آرارات | ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در راﻧﺪﻣﺎن ﻫﺮ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎزی
دﻗﺖ در ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪی آن ﻫﯿﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪی در ﮔﺮﻣﺎﺳﺎزﻫﺎی

ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﯿﺘﺮ از دو
ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺎرﻧﮓ ﮐﻮرهای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻦ دوﺟﺪاره ﺑﺎ
ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻧﻮع ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در
ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرﮐﺮد ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز
ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪی  %۱۰۰ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺪﻧﻪ ﻫﯿﺘﺮ آرارات

ﻫﯿﺘﺮ آرارات | ﺑﺪﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز آرارات ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری از
ﺟﻨﺲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎرﻧﮓ ﮐﻮرهای ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،
ورقﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺧﻮد از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻋﻤﺮ
 ۲۰ﺳﺎل دارﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ورقﻫﺎی
ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ  ۱۵اﻟﯽ
ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺎرﻧﮓ ﮐﻮرهای در  ۲۰۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ ﻫﯿﺘﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﭼﺮاﮐﻪ رﻧﮓ ﮐﻮرهای ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻮدن ﺿﺪزﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎزی را ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ  ۱۵اﻟﯽ  ۲۰ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺨﺖ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﺘﺮاق
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺷﻤﺎ ﮔﺎزی ﺑﺎﺷﺪ رﺳﻮﺑﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻤﺎور
و اﮔﺮ ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ دوده ﺑﻪﻣﺮورزﻣﺎن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻣﺒﺪلﻫﺎ و ﮐﻮره
ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز را ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻫﯿﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖ و ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺑﺪﻧﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آن وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺧﻮد.
ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

ﮔﺎرارﻧﺘﯽ ﻫﯿﺘﺮ آرارات
ﻫﯿﺘﺮ آرارات | ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﺧﻮد را ازﺟﻤﻠﻪ

ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز آرارات ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺎراﻧﺘﯽ  ۲ﺳﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دو
ﺳﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﻄﻌﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﯿﻮب ﮔﺮدد ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی آرارات دارای  ۱۰ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت
ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﻫﯿﺘﺮ را ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺎﯾﺎنذﮐﺮ اﺳﺖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ
از ﻓﺮوش را در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد
ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺰاﯾﺎی

ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز آرارات ﻧﺼﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎزﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ

-۱ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻی  ۸۵درﺻﺪ واﻗﻌﯽ
-۲اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﻪ ﺳﻪ روش :
اﻟﻒ – اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﯿﻞ
ب-ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﺎ  ۶ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
پ-اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد
ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺲ از ﮐﻮره
-۴ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺎ  ۶۵درﺻﺪ
-۵ﮐﺎﻫﺶ  ۵۰درﺻﺪی ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦﻫﺎی ﮐﻢﻣﺼﺮف و
ﭘﺮﻗﺪرت ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺮژی
-۶ﻫﻮادﻫﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺗﺎ  ۲۳۰۰۰ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ
 -۷ﻋﺎﯾﻖ دار ﺑﻮدن ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﺑﺪون اﺗﻼف اﻧﺮژی
-۸ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻮدن ﻫﯿﺘﺮ در ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﮔﺎزوﯾﯿﻠﯽ و ﮔﺎزی ﺑﻪدﻟﺨﻮاه
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان
-۹ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﺗﻤﺎمﺧﻮدﮐﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ راﯾﮕﺎن
-۱۰ﭼﺮخدار ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آﺳﺎن دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺮﻏﺪاری
 -۱۱ﻣﺸﻌﻞ اﯾﺮان رادﯾﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﻣﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﯿﺘﺮ آرارات

اﻟﻒ( در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪﻧﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه و
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪﻧﻪ داﺧﻠﯽ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮهای ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺪﻧﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺨﺎری ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﮕﺎه را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﻣﮑﺎن آﻟﻮدﮔﯽ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ
اﻣﺎ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮهای ﺷﺪن ﺑﺪﻧﻪ داﺧﻠﯽ ﮐﻮره ﻫﻮای ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر و ﯾﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺳﯿﮑﻞ داﺧﻠﯽ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز را ﺑﺎزﻧﻤﻮده و ﯾﻮﻧﯿﺖ
ﮔﺮﻣﺎﺳﺎزﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ) ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ( و ﺧﻮد ﮐﻮره را ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺗﻤﯿﺰﮐﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺪه و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ب( ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺮدش ﺷﻌﻠﻪ و ﻫﻮای ﮔﺮم در داﺧﻞ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺷﮑﻞ
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮐﻠﮑﺘﻮر ﻫﺎی ﺑﺨﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻼ ً ﭘﺲ زدن ﺷﻌﻠﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻞ آﺑﺮﯾﺰش ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﮐﺎﻣﻼ ً از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺮارﺗﯽ
ﻧﯿﺰ ﺗﺎ  ۸۰درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ج( ﺑﺎ واردات ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺧﻢﮐﺎری و ﺑﺮشﮐﺎری ﺑﻪ روش ﺳﯽ ان ﺳﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت
در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش دﺳﺘﮕﺎه
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ح( ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ  ۲۴ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﮐﻮره دﺳﺘﮕﺎه )
ﮐﻮره اﺻﻠﯽ ( ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪاﮐﺮده اﺳﺖ.
ج( ﺳﻮﭘﺎپ اﻧﻔﺠﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﯿﺮ ﭘﯿﺪاﮐﺮده و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ آن ارﺗﻘﺎ
ﭘﯿﺪاﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﮐﻼ ً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯽ ان ﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه و درﺻﺪ ﺧﻄﺎ را ﺑﻪ
ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
خ( ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز آرارات :اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺰو ۹۰۰۱ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز اﺧﺬﺷﺪه و ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺳﯽای اروﭘﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
چ( اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی ﻫﯿﺘﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺲﮐﺎرﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﮐﻞ ﮐﺸﻮر راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.

د( ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
ﺟﻮﺷﮑﺎریﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﺻﻮرت
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ذ( ﺷﺎﺳﯽﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﺷﺪه و ﺷﺎﺳﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم
ﺑﻮدﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ زﻧﮓ ﮐﻮرهای ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ر( اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻧﮓﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪاﮐﺮده و اﮐﻨﻮن از رﻧﮓ
ﮐﻮرهای ﺑﺎﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد.
ز( ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎ ده
ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮادران اﺳﮑﻨﺪری ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد.
س( ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق دارای ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ.
ش( ﻧﻮع ﻓﻦﻫﺎی دﻣﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪاﮐﺮده و ﺟﻨﺲ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ و
ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ
دارای ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﯽای اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و
ﻣﺮﻏﺪاری آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻓﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻮره ﻫﻮای ﮔﺮم ﮐﻢﻣﺼﺮف وارد
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻓﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪاﮐﺮده درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺪرت
ﭘﺮﺗﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ط( ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎزﻫﺎی آرارات ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎی ﺑﺎﻗﺪرت ﺑﺎﻻ ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و آﺳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ظ( ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎزﻫﺎی
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻣﺮﻏﺪاری را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده و ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺮب را
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی دودﮐﺶ دار و ﯾﺎ ﺑﺪون دودﮐﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺣﺮارﺗﯽ و ﮐﻮره ﻫﻮای ﮔﺮم و ﻫﯿﺘﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺎری ﻣﺮﻏﺪاری؛
آرارات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺮﻏﺪاری
ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری در ﻃﯽ رﺑﻊ ﻗﺮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺗﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺮاﻣﯽ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ:ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ  ۳روش زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:
-۱ﺗﻤﺎس ﺑﺎ واﺣﺪ ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ،ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺸﺎوره و ﺧﺮﯾﺪ،
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 -۲در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت وﯾﮋه )ارﺳﺎل
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮل از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه( ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﻮد.
 ARARAT -۳را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ۱۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ  ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ

