ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۱۱۰۰۰۰
ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۱۱۰۰۰۰
ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ  ۱۱۰۰۰۰ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮره ﻫﺎی ﻫﻮای ﮔﺮم
در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻮای ﮔﺮم داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ،
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  ،ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻗﺎرچ و اﻧﻮاع ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ  ۱۱۰۰۰۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  %۱۰۰و ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺑﻬﯿﻨﻪ را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎﺳﺎز دارای اﻧﻮاع اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮده و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻦ ﻫﺎ  ،ﻣﻮﺗﻮر  ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎن و… ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ  ۱۱۰۰۰۰ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺸﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۱۱۰۰۰۰

اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر

اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ۰٫۵۵ﺗﮏ ﻓﺎز  ۲/۸آﻣﭙﺮ ﻣﻮﺗﻮژن

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

ﭘﺮواﻧﻪ ای اﺧﺘﻼط ﻫﻮا  ,ﻧﺎزل  ,اﻟﮑﺘﺮود ﺟﺮﻗﻪ زن ,

ﺷﺎﻣﻞ

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.

ﻓﻦ ﻫﺎی ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۱۱۰۰۰۰

ﻓﻦ ﻫﺎی ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۱۱۰۰۰۰

ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﮑﻨﺪری دارای ﻓﻦ ﻫﺎی ﺷﺶ ﭘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻﻧﺶ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺎﻻﻧﺲ ااﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ﮔﺮم
ﺧﺮوﺟﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ و راﺑﻄﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ دارد .ﺟﻨﺲ ﻓﻦ
ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ  ۱۱۰۰۰۰از ﻧﻮع اﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
رﻃﻮﺑﺖ و زﻧﮓ زدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻘﺎوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۱۱۰۰۰۰

ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮژن ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۱۱۰۰۰۰

ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮑﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۱۱۰۰۰۰
از ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮژن ﺑﻮده ﮐﻪ دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی  Aو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺟﻨﺲ روﯾﻪ ی ﻣﻮﺗﻮر از ﻧﻮع اﺳﺘﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ ﻫﻮای
ﮔﺮم را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﭘﻤﭗ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎن ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۱۱۰۰۰۰
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻫﯿﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺑﻪ آن ﺷﻮد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ روی راﻧﺪﻣﺎن ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ
از دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن داﻧﻔﻮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی
ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ  ۱۱۰۰۰۰ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺨﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯿﺰان راﻧﺪﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد
دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۱۱۰۰۰۰

ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۱۱۰۰۰۰

ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۴ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎ و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﯿﺘﺮﺟﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را از ﺟﻨﺲ
اﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﮕﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻃﺒﯿﻌﯽ  ،رﻃﻮﺑﺖ  ،ﮔﺮﻣﺎ و… ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻘﺎوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ
 ۱۱۰۰۰۰ﺣﺪود  ۱۵اﻟﯽ  ۲۰ﺳﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻃﺮز ﮐﺎر ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری
ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮔﺎزی  ،ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ و دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در اﺑﺘﺪا ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﺶ ﻣﯿﺸﻮد.اﯾﻦ ﭘﻤﭗ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﮑﺶ ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮی را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ رﺳﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ
ﻓﻨﺪک اﯾﻤﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻼت روﺷﻦ ﺷﺪن
ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺣﺪود  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮده و
دوﺑﺎره ﻋﻤﻠﯿﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﻔﺠﺎر داﺧﻞ ﮐﻮره
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﺮد.ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ ﻓﻦ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﻫﻮای ﺳﺮد
ﻣﺤﯿﻂ را ﻣﮑﺶ و ﻫﻮای ﮔﺮم داﺧﻞ ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎپ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻤﻨﯽ ﻫﯿﺘﺮﺟﺖ ۱۱۰۰۰۰

اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۱۱۰۰۰۰

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ﻣﺮﻏﺪاری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ  ۱۱۰۰۰۰اﺳﮑﻨﺪری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﺟﺮﻗﻪ زدن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﯿﻮزﻫﺎی ﮐﻢ آﻣﭙﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی ﻫﯿﺘﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ و ﯾﺎ ﺑﺮق رﻓﺘﮕﯽ در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ
ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ را ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ ۱۱۰۰۰۰

ﭘﺎﯾﻪ ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ ۱۱۰۰۰۰

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺮ روی ﻫﯿﺘﺮﺟﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﯾﻪ ای را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
ﻫﯿﺘﺮ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯿﺴﺎزد ﺗﺎ
ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮ

روی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﯿﺘﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
 .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ دارای ﭼﺮخ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و از رﻧﮓ ﮐﻮره ای ﺑﺮای ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﻮدن ﺑﻬﺮه
ﺑﺮده اﻧﺪ.

در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺰاﯾﺎ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد :
ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ در زﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ آﺳﺎن
ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﯿﻞ و ﻣﺨﺰن اﺳﺘﯿﻞ  ۳۰۴ﻧﮕﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
اﯾﺮان
ﺟﻮش آرﮔﻮن و ﺑﺮش ﻫﺎی ﻟﯿﺰری در ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﯿﻞ
ﺷﻌﻠﻪ ﭘﻮش ﻋﺪﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﯿﻞ ﻧﺴﻮز
ﻓﻦ ﻣﺤﻮری ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
دﺳﺘﺮﺳﺎﻧﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ و اﺣﺘﺮاق
ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻮای اﺣﺘﺮاق
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮﺗﻮﺳﻞ ) ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻌﻠﻪ (
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس :
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪاری و
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  ،ﻟﺰوم ﻣﺸﺎروه ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .از اﯾﻦ رو ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺗﺠﺎرت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ی ﻣﺸﺎوران ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ،
اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره ی راﯾﮕﺎن ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺮاﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ
 .از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ی ﺗﻤﺎس زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ  ،اﻧﺪازه ی
ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺮﻏﺪاری و ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .

ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ۱۱۰۰۰۰

ﻫﯿﺘﺮ ﺟﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری دارای  ۲۴ﻣﺎه ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۰ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ واﺣﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺖ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ EIG .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺎراﻧﺘﯽ
و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

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.
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﯿﺘﺮ ﻣﺮﻏﺪاری ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وارد ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﺷﻮﯾﺪ و از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ
دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

