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ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ ۵۰۰۰۰

ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ  ۵۰۰۰۰ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﻣﻮﺷﮑﯽ دارای  ۲ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃﯽ و ۱۰
ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ و ﻓﻦ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ روﯾﻪ ی
ﻣﻮﺗﻮر از ﻧﻮع اﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﮕﯿﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.
اﯾﻦ ﻫﯿﺘﺮ دارای ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺮژی  Aﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان ﺑﺪل
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ  ۵۰۰۰۰اﺳﮑﻨﺪری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﻮاع
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ  ،ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری  ،ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و…

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۵۰۰۰۰

ﻣﯿﺰاﻧﺪ ﻫﻮادﻫﯽ

 ۳۰۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ

راﻧﺪﻣﺎن

 ۱۰۰درﺻﺪ

ﭘﺮواﻧﻪ اﮐﺴﯿﺎل

 ۶ﭘﺮ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ

ﺗﻮری ﻣﺤﺎﻓﻆ

ﺗﻮری ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر

ﮐﻮره

ﮐﻮره از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﻧﺴﻮز

ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ

ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﮔﺎز ﮐﺮوم ﺷﺮودر آﻟﻤﺎن

ﺗﺎﺑﻠﻮﺑﺮق

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

ﺑﺪﻧﻪ

اﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﮕﯿﺮ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺶ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﮑﺶ ﻫﻮا ﺟﻬﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ

ﮐﺎرﺑﺮی

دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎن وﻧﺎزل ﺟﻬﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮوﯾﺲ وﻧﮕﻬﺪاری

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎن
ﺷﺎﻣﻞ

ﭘﺮواﻧﻪ ای اﺧﺘﻼط ﻫﻮا  ,ﻧﺎزل  ,اﻟﮑﺘﺮود ﺟﺮﻗﻪ
زن  ,ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻦ  ,ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺮاﻧﺲ ﻧﺴﻮز
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت

ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ده ﺳﺎل

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ,ﺷﯿﺮﺑﺮق ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ

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.
 jet heater -۳را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ۱۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ  ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۵۰۰۰۰

ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ  ۵۰۰۰۰از ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮژن
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮژن ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮﻧﺪ و اﮐﺜﺮاً ﺻﺎدر ﻣﯿﮕﺮدد .ﻗﺴﻤﺖ روﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮر از ﺟﻨﺲ
اﺳﺘﯿﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮﺗﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ و زﻧﮓ زدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﻮع ﻓﻦ ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۵۰۰۰۰

ﻓﻦ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای
ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻮای ﮔﺮم از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﻓﻦ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری در ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد از ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺶ
ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ،ﺟﻨﺲ ﻓﻦ
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ  ۵۰۰۰۰از اﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺿﺪ
زﻧﮓ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۵۰۰۰۰

اﻣﺮوزه ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﺳﮑﻨﺪری ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش را در
ﺳﻄﺢ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﯽ
ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط و  ۱۰ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد
اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺑﺮگ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻫﯿﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ۲
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻄﻌﺎت آن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۵۰۰۰۰

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری در ﮐﻨﺎر ﻫﯿﺘﺮﺟﺖ ﻫﺎی  ۵۰۰۰۰ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻪ ای را ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ و ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﺮخ
دار ﺳﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺮﯾﺪار ﻫﺘﺮ ﺟﺖ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﻤﭗ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎن ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۵۰۰۰۰

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎن ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ دوﻣﯿﻦ ﻣﻮردی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد راﻧﺪﻣﺎن ﻫﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ  ۵۰۰۰۰از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ داﻧﻔﻮس ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ داﻧﻔﻮس ﯾﮑﯽ
از ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ.

ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۵۰۰۰۰

از ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ  ۵۰۰۰۰ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ
ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ وﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ و ورود
دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد.
از اﯾﻦ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

راﻧﺪﻣﺎن ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ ۵۰۰۰۰

راﻧﺪﻣﺎن ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﻦ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﯿﺘﺮ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﻤﭙﺎژ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع دودﮐﺶ دار و ﺑﺪون دودﮐﺶ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺑﺪون دودﮐﺶ راﻧﺪﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۰۰درﺻﺪ و
ﻧﻮع دودﮐﺶ دار راﻧﺪﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۵۰اﻟﯽ  ۶۰درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮاﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﺮﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دودﮐﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺪون از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.

ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۵۰۰۰۰

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ در ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﺘﺮ از ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻣﺎ و ﻋﻮﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ از
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﯿﺘﺮ
ﺟﺖ  ۵۰۰۰۰از اﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﮕﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺿﺪ زﻧﮓ
ﺑﻮده و ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵اﻟﯽ  ۲۰ﺳﺎل 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.
 jet heater -۳را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ۱۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ  ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۴ﺳﺎال ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ
اﻧﻮاع ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان
آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

