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ﻫﯿﺘﺮ  | PF220000ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﺳﺮی  PFﺑﻪ دو ﻧﻮع  PF110000و PF220000
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﯿﺘﺮ  PF220000را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
داده اﯾﻢ ،اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺗﺶ درون ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎ
را از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ و دودﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از
اﺣﺘﺮاق را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺪﻫﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻮره ﻫﻮای ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮای ﮔﺮم ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﺎک  ،ﮔﺎراﻧﺘﯽ  ۲ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ،
ﮔﺎراﻧﺘﯽ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮره ی ﻫﯿﺘﺮ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ،
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ  ،دارای ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان  ،راﻧﺪﻣﺎن  ۸۵درﺻﺪی  ،ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻬﯿﻨﻪ و ده ﻫﺎ ﻣﻮرد
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻫﯿﺘﺮ  PF220000ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ :

][/ table id=3

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.
 PF220000 -۳را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ۱۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ  ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

راﻧﺪﻣﺎن ﻫﯿﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز PF220000

راﻧﺪﻣﺎن ﻫﯿﺘﺮ PF220000
راﻧﺪﻣﺎن ﻫﯿﺘﺮ  PF220000ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﮐﻮره ﻫﺎی ﻫﻮای ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ۸۵درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮاﺣﯽ آﺗﺶ درون اراﺋﻪ
ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻮره و
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﯿﮕﺮدد ،
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ در اﯾﻦ ﻫﯿﺘﺮ ﮐﺎﻣﻼ ً رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  PF220000ﯾﮑﯽ از ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  ،ﻣﺮﻏﺪاری  ،ﭘﺮورش ﻗﺎرچ و… ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

ﮔــﺎراﻧﺘﯽ
PF220000

ﻫﯿﺘــﺮ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری دارای  ۲ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﯽ

ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط و  ۱۰ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮره ﻫﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا دارای  ۵ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺳﮑﻨﺪری ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﯿﺘﺮ در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

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

ﺟﻨﺲ ﮐﻮره ی ﻫﯿﺘﺮ PF220000

ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﯿﺘﺮ PF220000
ﻫﯿﺘﺮ  | PF220000ﮐﻮره ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺸﻌﻞ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ  ،در ﻫﺮ
ﺑﺎر اﺳﺘﺎرت ﻫﯿﺘﺮ و ﻣﺸﻌﻞ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﮐﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ
ﻫﯿﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن  ۱ﺗﺎ  ۲ﺳﺎل ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﮐﻮره ی ﻫﯿﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﮕﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮔﺮﻣﺎ از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای
ﮐﻮره ﻫﯿﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل ﮐﻮره ﻫﯿﺘﺮ PF220000
را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ

ﺳﻮﺧﺖ ﻫﯿﺘﺮ PF220000
ﻫﯿﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ  PF220000ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﯿﺘﺮ
دﻗﯿﻘﺎً راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞ دارد و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﺶ ﻓﺮض ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﮔﺎزی  ،ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ و دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺑﻮده ﮐﻪ از
ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی اﯾﺮان رادﯾﺎﺗﻮر )ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺸﻌﻞ در اﯾﺮان(
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﯿﺘﺮ  PF220000دارای ﻧﺸﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺮژی  Aﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻤﻨﯽ ﻫﯿﺘﺮ

اﯾﻤﻨﯽ ﻫﯿﺘﺮ Pf220000
ﻫﯿﺘﺮ  | PF220000ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری
دارای  ۴ﻻﯾﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﯿﺘﺮ را ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻓﯿﻮزﻫﺎی
ﮐﻢ آﻣﭙﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺮق ﺣﺘﯽ در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻓﯿﻮض

ﻫﺎ ﻫﯿﺘﺮ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻻﯾﻪ دوم اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻻﯾﻪ اول اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻞ
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ!! ﻓﯿﻮزﻫﺎی  RTPﯾﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﻻﯾﻪ اول  ،اﯾﻦ ﻓﯿﻮض ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﯿﺘﺮ
را ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻧﯿﺰ در ﻻﯾﻪ ﺳﻮم اﯾﻤﻨﯽ ﻗﺮار دارد
ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن دو ﻻﯾﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻗﺒﻠﯽ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮد  ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ دﻣﺎی ﮐﻮره ﻫﯿﺘﺮ ﺑﻪ  ۳۰۰درﺟﻪ ﺑﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻫﯿﺘﺮ را ﺧﺎﻣﻮش
ﻧﻤﻮده و از ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
اﯾﻤﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ!!!! ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﯿﻨﺎن در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر از اﻧﻔﺠﺎر ﻫﯿﺘﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻫﯿﺘﺮ  PF110000ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ راﺣﺖ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻧﻮع ﻓﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ـﺮ
ـﺪه ﻫﯿﺘـ
ـﺎی دﻣﻨـ
ـﻦ ﻫـ
ﻓـ
PF220000
ﻫﯿﺘﺮ  | PF220000ﻓﻦ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻫﯿﺘﺮی راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن
ﮔﺮﻣﺎﺳﺎزی ﻫﯿﺘﺮ دارد  ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺳﻌﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻦ ﻫﺎ را ﺑﺮ روی ﻫﯿﺘﺮ pf220000
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ  ،ﻓﻦ ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از
ﻧﻮع ﻓﻦ ﻫﺎی دﻣﻨﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻦ در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻓﻦ ﻫﺎی دﻣﻨﺪه ی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز  pf220000وﻇﯿﻔﻪ
ﭘﻤﭙـﺎژ ﻫـﻮای ﮔـﺮم ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﺳـﺎﻟﻦ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد دارای ﻧﺸـﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺮژی  Aﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻫﯿﺘﺮ PF220000

ﻫﯿﺘﺮ  | PF220000ﻫﯿﺘﺮ ﻣﺮﻏﺪاری – ﻫﯿﺘﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﯽ اف  ۲۲۰٫۰۰۰ﯾﮏ
ﻫﯿﺘﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻧﮕﺎه اول
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﻮی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.اﯾﻦ ﻫﯿﺘﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ در دو
و ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.ﺗﻮان ﻗﺪرﺗﯽ ﻫﯿﺘﺮ PF
ﻧﻮع ﮔﺎزی
 220.000ﻫﺰار ،

 ۲۲۰٫۰۰۰ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﯿﺘﺮ  | PF220000در روز ﻫﺎی ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر و
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺸﺖ ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯿﺸﻮد.ﺳﺮﻣﺎی ﻫﻮا ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮر ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب دارد.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺗﻨﺶ ﯾﺨﺰدﮔﯽ در ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  ،ﺗﻨﺶ ﯾﺨﺰدﮔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺠﻤﺎد آب )ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﮔﺮاد(ﺗﻨﺰل ﻧﻤﺎﯾﺪ.در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﺶ در داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﯾﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺮارت در ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ
ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﻗﺎرچ ﻫﯿﺘﺮ
ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ را در ﻣﺪل ﻫﺎی ﭘﯽ اف –  PFرواﻧﻪ
ﺑﺎزار ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻫﯿﺘﺮ  PF220.000دارای ﺑﺪﻧﻪ ای از ﺟﻨﺲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮓ ﮐﻮره
ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،دو ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﻮای ﮔﺮم ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮای
ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﺮﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻓﻦ ﻫﺎی  ۷۴*۷۴ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دو ﻋﺪد
ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻫﯿﺘﺮ ﺳﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻦ از
ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻦ از ﺑﻐﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ وای ﭘﺎس ﻫﯿﺘﺮ ﻣﺮﻏﺪاری :

ﺳﯿﺴﺘﻢ وای ﭘﺎس
دارای ﯾﮏ
ﻫﯿﺘﺮ  | PF220000ﻫﯿﺘﺮ ﭘﯽ اف ۲۲۰٫۰۰۰
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻫﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﮔﺮﻣﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﻌﻞ ) ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎزی و ﯾﺎ ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ و ﯾﺎ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز
ﺑﺎﺷﺪ ( داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﻮره ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯿﮕﺮدد اﯾﻦ

ﮔﺮﻣﺎ از ﺟﻠﻮی ﯾﮏ ﻓﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﮔﺮﻣﺎی آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﻧﻪ
ﮐﻮره و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻢ رﻓﺘﯽ وارد ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮدﯾﺪه و
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺮدد.
در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻮره اﮔﺰوز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺨﺎرات ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﻮد وﻟﯽ
در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﮔﺰوز
ﯾﮏ ﮐﻠﮑﺘﻮر ) ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ دو ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ورودی و
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ آن وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ( ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدش  ۳۶۰درﺟﻪ ای ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻟﺒﺎﻗﯽ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺸﻌﻞ را
وارد دو رادﯾﺎﺗﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺠﺪدا ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺣﺮارات از داﺧﻞ ۱۲
ﻋﺪد ﮐﻮﺋﻞ از ﺟﻠﻮی ﻓﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮﻣﺎی ﮐﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وارد ﺳﺎﻟﻦ ﮔﺮدﯾﺪه
و ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ دود و ﺑﺨﺎرات ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﯿﺘﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای : PF 220.000

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻫﯿﺘﺮ PF220000

 .1از ﻫﯿﺘﺮ  PF220000ﺑﺮای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺎری ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و
ﻫﯿﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای
ﭘﺮورش ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت و ﮔﻠﻬﺎی زﯾﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎﯾﺴﺖ دﻗﺖ
داﺷـﺖ ﮐﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻫﯿﺘﺮ ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ
ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺘﺮ ﻣﺮﻏﺪاری ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮕﺮدد دو ﻋﺪد ﺧﺮوﺟﯽ
ﮐﻒ
در ﺑﺎﻻ و ارﺗﻔﺎع  ۷۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی از
ﻫﻮای ﮔﺮم دﺳﺘﮕﺎه
زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺨﺎری ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺳﻔﺎرش داده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﻮای ﮔﺮم ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﯾﺎ
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ( درﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )
ﭘﺎرﭼﻪ ای
ﻗﺮار ﻫﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

.2
.3

.4

.5

در ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی
ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﯿﻮر از ﻫﯿﺘﺮ ﻣﺮﻏﺪاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ  ،ﻫﯿﺘﺮ
ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﮏ  ،ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن  ،ﻏﺎز و اردک
و ﻏﯿﺮه
در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ  ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮارت و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه دﻣﺎ از ﺑﺨﺎری ﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﺮ ﻓﻀﺎی ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻔﯿﺪ و
ﮐﻢ ﻣﺼﺮف دارد.

ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺘﺮ ﻣﺮﻏﺪاری PF 220.000

:

ﻫﯿﺘﺮ  – PF220000ﺑﺨﺎری ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ  PFﻣﺪل  ۲۲۰٫۰۰۰ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی در
ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺰو ﺑﺨﺎری ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﻌﻞ داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪای
آن در
آن در ورودی ﻣﺸﻌﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻫﯿﺘﺮ ﻣﺮﻏﺪاری و اﻧﺘﻬﺎی
اﮔﺰوز ﻗﺮار دارد ﻣﺤﯿﻂ را ﮔﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﺗﺶ
و ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺨﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﮔﺮﻣﺎ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد
زﯾﺮا ﻋﻤﻼ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ آﺗﺶ درون ﻫﯿﺘﺮ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون وﺟﻮد
ﻧﺪارد.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﻫﺮ ﻧﻮع ورود
ﮔﺎزﻫﺎ و ﺑﺨﺎرات و دود ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻣﻼ اﯾﻤﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻫﯿﺘﺮ ﻣﺮﻏﺪاری و ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﭘﯽ اف  ۲۲۰۰٫۰۰۰دارای ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﮐﺎﻣﻼ
اﯾﻤﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎ ﻃﺮح رﯾﺘﺎل آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺘﺎل در ﺳﺎل
 ۱۹۶۱ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق در ﺷﻬﺮ Ritter
 Shausenآﻟﻤﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮد و در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی زﯾﺎد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ
و ﻣﺘﺨﺼﺺ و اﺑﺘﮑﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ،ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﮐﻞ
دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد (.در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق از دو ﺗﺮﻣﺴﺘﺎت ﮐﻮره ای ،
ﯾﮏ ﺗﺮﻣﺴﺘﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ  ،دو ﻓﯿﻮز  ،دو ﮐﻨﺪاﮐﺘﻮر و ده ﻫﺎ آر ﺗﯽ ﭘﯽ و ال
ای دی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد.
ﻫﯿﺘﺮ ﻣﺮﻏﺪاری ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻫﯿﺘﺮ  PF220000ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮ روی درﺟﻪ دﻟﺨﻮاه
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺎل از اﯾﻦ ﭘﺲ دﺳﺘﮕﺎه در ﺻﻮرت ﺳﺮد ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺮوع
ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن و ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎ آن درﺟﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﮔﺮم ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﻣﺸﻌﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮره
ﺧﻨﮏ ﮔﺮدد در ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﯿﺰ اﺑﺘﺪا ﮐﻮره ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ درﺟﻪ اﯾﺪه ال رﺳﯿﺪ ﻓﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن
ﮔﺮﻣﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ  :ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲ ﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﯾﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی
وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ 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.
 PF220000 -۳را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ۱۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ  ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش ﻣﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

