
 ساخت گروه صنعتی اسکندری 220.000معرفی هیتر پی اف 

ولید ساخت گروه صنعتی اسکندری با تکیه بر دو عامل مصرف سوخت کمتر و بازدهی بیشتر طراحی و ت 220.000هیتر پی اف 

دارای تکنولوژی های منحصربفردی می باشد که آن را کاماٌل از سایر هیتر های ساخت ایران متفاوت شده است. این گرماساز 

پی اف از قابلیت تنظیم خودکار دمای محیط برخوردار است. به کمک این قابلیت میتوان  220.000می سازد. برای مثال هیتر 

 مداوم تنظیم کرد. نظارت  نیاز بهدمای محیط را بدون 

از جنس استیل ساخته میشود. بدلیل خاصیت  220.000دومین قابلیت این هیتر کوره بادوام آن می باشد. کوره گرماساز 

مقاوم می باشد. دوام کوره استیل این گرماساز به حدی است که حتی با هواگاز نیز استیل این فلز در مقابل گرما بسیار 

 میشود. سوراخ ن

از گالوانیزه روسی با پوشش رنگ کوره  220.000بدنه هیتر پی اف  .بدنه آن می باشد معرفی شده هیترسومین نکته مثبت 

فن های نصب شده بر  به همین علت بدنه دستگاه در مقابل ضربه و زنگ زدگی بسیار بادوام می باشد. ای ساخته میشود.

ای موجود در ایران میباشد. این فن ها ساخت کارخانه دمنده می باشند. شرکت یکی از بهترین فن ه 220.000روی هیتر 

  دمنده پیشرو در ساخت انواع فن های صنعتی بوده و دارای آوازه جهانی می باشد.

 

 

 PF220.000تصویر هیتر 

کاهش مصرف سوخت گرماساز  صرفه جویی و ستمیسصرفه جویی در مصرف سوخت می باشد. دارای سیستم  220.000هیتر 

 یو پس از گرم شدن دما شودیاست که در زمان روشن شدن دستگاه ابتدا مشعل روشن م دهیگرد یطراح یبصورت 220.000

،  شودیدر هنگام خاموش شدن دستگاه ابتدا مشعل دستگاه خاموش م نی. همچنکنندیکوره دستگاه فن ها شروع به کار م

  .گردندیو سپس خاموش م دهندیخود ادامه م تیداخل دستگاه به فعال یاگرم هیاما فن ها تا تخل

طراحی شده است. این هیتر به چهار الیه ایمنی و بی رقیب نیز به نوبه خود بسیار باکیفیت  220.000سیستم ایمنی هیتر 

، این  قنوسان بر  ایجاد صورتصورت است که درنیدب زویف نیکارکرد ا .باشدیمشعل م وزیف یمنیاول ا هیالمجهز می باشد. 



ها در نوع خود  وزیف نیاز بهتر  یکیو  حساس می باشدنوسان برق  زانیم نیکمتر  به وزیف نیا .میکندخاموش را  تریه فیوز

 .باشدیم

 RTP نالیترمنام ب گرید وزیف کی ،مشعل  وزیف از کار افتادندرصورت  بدینصورت است که 220.000دومین الیه ایمنی هیتر 

ند الیه سوم عمل ننمودمعرفی شده  هیکه هر دو ال یدر صورت. دینمایخاموش مکه دستگاه  تعبیه شده است گرماساز نیدر ا

چنانچه در نهایت و  کندیخاموش م اتوماتیکصورت بدرجه  300 یدر دمارا دستگاه  یمنیترموستات ا ایمنی فعال میگردد و

بر روی دستگاه بصورت اتوماتیک باز میشود و تمام  شده هیتعب نانیسوپاپ اطم بدر ، کار نکردذکر شده موارد  دامک چیه

به صفر  زیرا ن یز امکان هرگونه انفجار و آتش سو بدین طریق اضافه را از این طریق از داخل دستگاه خارج میکند و گرمای

 دستگاه چرخدار می باشد و میتوان آن را به آسانی از مکانی به مکان دیگر جابجا کرد.  .رساندیم

 

 پیشنهاد میشود برای دریافت اطالعات کامل تر از این محصول به صفحه زیر مراجعه کنید

 افپی  220.000هیتر 

 

http://iranjooje.com/product/%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-220-000/

