ﻫﯿﺘﺮ super ararat
ﻫﯿﺘﺮ super Aarart

ﻫﯿﺘﺮ  | super araratﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺳﻮﭘﺮ آرارات ﯾﮑﯽ از ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﻣﻄﺮح در
ﺳﻄﺢ اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎزی ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ  ،ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر و… ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺳﻮﭘﺮ آرارات ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮای ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﺎک ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دودی را ﻓﺮاﻫﻢ
اﻣﮑﺎن
آورده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﮐﻪ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ،
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ  ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ،
ﮔﺎراﻧﺘﯽ  ۲ﺳﺎﻟﻪ ﻫﯿﺘﺮ  ،ﮔﺎراﻧﺘﯽ  ۵ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻮره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ۱۰ ،
ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش  ،ﻓﻦ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﻣﻨﺪه و ده ﻫﺎ ﻣﻮرد
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻫﯿﺘﺮ Super Ararat

 2ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ و  10ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ  super Araratدارای دو ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط
و  ۱۰ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز دارای ۵
ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮره ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﻮره ی
ﻫﯿﺘﺮ را در ﻗﺒﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮراخ ﺷﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
ﻓﺮوش را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ
ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻫﯿﺘﺮ super Ararat

 100ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻓـﺮوش ﻫﯿﺘـﺮ اﺳـﮑﻨﺪری در ﺳﺮاﺳـﺮ
اﯾﺮان
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری دارای ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش در ﺳﺮاﺳﺮ
اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﭘﺮ
آرارات را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮔﺮوه صﻧﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز را از
ﺧﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ.
ﻓﻦ ﻫﯿﺘﺮ super ararat

ﻓﻦ دﻣﻨﺪه ﻫﯿﺘﺮ ﺳﻮﭘﺮ آرارات
ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﻣﻬﻢ در ﺑﺨﺎری ﻫﺎی ﻓﻦ دار ﻓﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارات داﺧﻞ ﻫﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ را دارد ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﻓﻦ
ﻫﺎ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻓﻦ ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻫﯿﺘﺮ  super Araratاز ﻧﻮع ﻓﻦ
ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﻣﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺮژی  Aﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
راﻧﺪﻣﺎن ﻫﯿﺘﺮ super ararat

راﻧﺪﻣﺎن ﻫﯿﺘﺮ ﺳﻮﭘﺮ آرارات

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﮔﺮﻣﺎﺳﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻮع ﻓﻦ ﻫﺎ  ،درزﺑﻨﺪی  ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان راﻧﺪﻣﺎن ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .درﺳﺎﺧﺖ
ﻫﯿﺘﺮ  super pfاز ﻓﻦ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﭘﺮﺗﺎب ﻫﻮای ﮔﺮم ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
درزﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ از ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﻧﺴﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو
ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و اﻣﮑﺎن ﻫﺪر رﻓﺖ اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺳﻮﭘﺮ آرارات ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .راﻧﺪﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل  ۸۵ﺗﺎ ۹۰
درﺻﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی آﺗﺶ درون ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﯿﺘﺮ super ararat

ﺑﺪﻧﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻫﯿﺘﺮ
اﮐﺜﺮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز از ورق ﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﮐﺸﯽ از
رﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺒﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﯿﺘﺮ

 super Araratاز دو ﻻﯾـﻪ ورق ﮔـﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑـﺎ ﭘـﻮﺷﺶ رﻧـﮓ ﮐـﻮره ای
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻤﻨﯽ ﻫﯿﺘﺮ super ararat

اﯾﻤﻨﯽ ﻫﯿﺘﺮ ﺳﻮﭘﺮ آرارات
ﺗﻤﺎﻣﯽ 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  super araratﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ
راﺣﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

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

ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﯿﺘﺮ super ararat

ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﯿﺘﺮ ﺳﻮﭘﺮ آرارات
ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮ آرارات ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺘﯽ را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی  super Araratﻧﻮع
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﻌﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞ
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﺳﮑﻨﺪری ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﮔﺎزی  ،ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ و دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز را ﺑﺮ روی
ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺸﻌﻠﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ
از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﻮﺧﺖ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺟﻨﺲ ﮐﻮره ﻫﯿﺘﺮ super ararat

ﺟﻨﺲ ﮐﻮره ﻫﯿﺘﺮ ﺳﻮﭘﺮ آرارات
ﮐﻮره ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺸﻌﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ

ﺳﻮراخ ﻣﯿﮕﺮدد ،ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﻮره ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد از ﺟﻨﺲ استیل نسوز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا
دارای  ۵ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ در اﺳﺮع
وﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺴﻮز ﻏﯿﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ از اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻣﺎ و آﺗﺶ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺘﺮ super ararat

ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺘﺮ super ararat
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺘﺮ  super Araratﮐﺎﻣﻼ ً اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ درون ﺳﺎﻟﻦ ﺣﮑﻢ ﻓﺮا
ﺑﺎﺷﺪ را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ دﻣﺎی ﺳﺎﻟﻦ را
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی دﻣﺎی درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﯿﺘﺮ در ﺳﻄﺢ
اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

