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GH 0640 / GH 0641 Specificationsمشخصات فنـى

Fuel Type
Heat Input (Min-Max)
kcal/h

Fuel Consumption
Per hour

Heating Space
(Approx.) m³

Electrical
Dimensions / cm
Height, Length,Width

Weight (gross)
kg

Flue Diameter
cm

 NG  گاز طبیعى  /   NG  گاز طبیعى

45000 / 25000 - 45000

4.8 m³ - 3.7 kg / 2.7 m³ - 4.8 m³ 

700-900 / 400-900

1ph - 220v - 1A

105 x 72 x 60

87

15

 LPG  گاز مایع 
نوع سوخت

توان حرارتى ورودى (حداقل-حداکثر)
کیلوکالرى در ساعت

مصرف سوخت
در ساعت

فضاى قابل گرمایش
متر مکعب (تقریبى)

مشخصات برق
فاز، ولتاژ، آمپر

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

وزن ( با بسته بندى)
کیلوگرم

قطر دود کش
سانتى متر

1

ویژگى ها
داراى گواهینامه CE بشماره:    1312BT5186 (مربوط به گاز طبیعى است)

راندمان حرارتى بیش از 83 ٪
کنترل ترموستاتیک و مصرف سوخت سالیانه کمتر 

صداى کم ، داراى فن آکسیال با راندمان باال و کم صدا  ( ساخت ebm آلمان / یا فن ایرانى براساس انتخاب ) 
ایمنى باال ، مجهز به ترموستات کنترل فن و ترموستات حدى و شیر کنترل گاز ( ساخت SIT ایتالیا )

قابلیت نصب بر روى چهارپایه زمینى یا دیوار
گاز شهرى ( قابل تبدیل به گاز مایع ) 

کاربرى ها
فضاى صنعتى ، کارگاه ،  فروشگاه ، رستوران ، باشگاه ورزشى  ، بانک  ، مساجد

نماى پشت

نماى فـن

هیتــــرگــازى
 640 و 641 (دوظرفیتى)

نصب در داخل
GH 0640 - GH 0641

ترموستات و تایمر



 NG  گاز طبیعى  / LPG  گاز مایعFuel Type
Heat Input 
kcal/h

Fuel Consumption
Per hour

Heating Space
(Approx.) m³

Electrical
Dimensions / cm
Height, Length,Width

Weight (gross)
kg

Flue Diameter
cm

25000

 2.7 m³ - 2 kg 

400 - 700

1ph - 220v - 1A

83.5 x 60 x 41

65

10

نوع سوخت

توان حرارتى ورودى
کیلوکالرى در ساعت

مصرف سوخت
در ساعت

فضاى قابل گرمایش
متر مکعب (تقریبى)

مشخصات برق
فاز، ولتاژ، آمپر

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

وزن ( با بسته بندى)
کیلوگرم

قطر دود کش
سانتى متر

ویژگى ها
داراى گواهینامه CE بشماره:   1312BT5186 (مربوط به  گاز طبیعى است)

راندمان حرارتى بیش از ٪83
کنترل ترموستاتیک و مصرف سوخت سالیانه کمتر

داراى فن آکسیال کم صدا و راندمان باال
ایمنى باال ، مجهز به ترموستات کنترل فن و ترموستات حدى و شیر کنترل گاز  ( ساخت SIT ایتالیا )

قابلیت نصب بر روى چهارپایه زمینى یا دیوار
گاز شهرى ( قابل تبدیل به گاز مایع )

کاربرى ها
فضاى صنعتى ، کارگاه ،  فروشگاه ، رستوران ، باشگاه ورزشى  ، بانک  ، مساجد

نصب در داخل

Specificationsمشخصات فنـى

2

نماى جانبى

نماى پشت

ترموستات و تایمر

GH 0625 هیتـرگـازى 625

GH 0625



نصب در بیرون

Specificationsمشخصات فنـى

Fuel Type

Heat Input (Min-Max)
kcal/h

Fuel Consumption
Cubic meter per hour

Heating Space
(Approx.) m³

Electrical

Dimensions / cm
Height, Length,Width

Weight (gross)
kg

NG  گاز طبیعى

25000-45000

 2.7 -  4.8

400-900

1ph - 220v - 3.5A

125 x 134 x 77

132

نوع سوخت

توان حرارتى ورودى (حداقل-حداکثر)
کیلوکالرى در ساعت

مصرف سوخت
متر مکعب در ساعت

فضاى قابل گرمایش
متر مکعب (تقریبى)

مشخصات برق
فاز، ولتاژ، آمپر

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

وزن ( با بسته بندى)
کیلوگرم 

3

نماى جانبى

نماى پشت

نماى جلو

GH 0660

GH 0660

هیترگازى کانالى 660 
(دومرحله اى)

ویژگى ها
راندمان حرارتى بیش از ٪83

داراى کنترل ترموستاتیک و مصرف سوخت سالیانه کمتر 
ایمنى باال ، ترموستات کنترل فن و ترموستات حدى و شیر کنترل گاز دو مرحله اى ( ساخت SIT ایتالیا )  

فن سانتریفوژ کم صدا و راندمان باال
کنترل کیفیت هوا و صرفه جویى در مصرف سوخت با کانال برگشت و تامین هواى تازه محیط

مناسب براى گرمایش یکسان اتاقهاى متعدد با کانال رفت و برگشت ، طول کل کانال حدود 15 متر  
کاربرى ها

ساختمانهاى تجارى ، مسکونى ، کارگاه ، رستوران ، باشگاه ورزشى ، بانک ، مدرسه ، مساجد



 Kerosene  نفت سفیدFuel Type
Heat Input (Max)
kcal/h

Fuel Consumption (Min-Max)
Litre per hour

Heating Space
(Approx.) m³

Electrical
Dimensions / cm
Height, Length,Width

Weight (gross) 
kg 

Flue Diameter
cm

32000

0.9 - 3.6

450 - 600

1ph - 220v - 3A

143 x 77 x 61

112
15

نوع سوخت

توان حرارتى ورودى( حداکثر)
کیلوکالرى در ساعت

مصرف سوخت  (حداقل - حداکثر)
لیتر در ساعت

فضاى قابل گرمایش
متر مکعب (تقریبى)

مشخصات برق
فاز، ولتاژ، آمپر

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

وزن ( با بسته بندى)
کیلوگرم

قطر دود کش
سانتى متر

Tank Volume
Litre 28

حجم باك
لیتر

نصب در داخل

Specificationsمشخصات فنـى

4

نماى جانبى

نماى پشت

کاربراتور و شیر برقى

KH 0320

ویژگى ها
گرمایش مطبوع با  گردش مناسب هواى گرم 

داراى راندمان حرارتى بیش از 70 ٪
مصرف سوخت کمتر با تنظیم کاربراتور و مجهز به شیر برقى

داراى فن سانتریفوژ کم صدا داراى دور کند و تند 
کاربرى ها

ویال ، مسکونى  ، کارگاه ، ساختمان تجارى ، رستوران ، باشگاه ورزشى  ، بانک  ، مسجد

KH 0320

 هیتر نفتى فن دار
320



ویژگى ها
گرمایش مطبوع با  گردش مناسب هواى گرم 

داراى راندمان حرارتى بیش از 70 ٪
مصرف سوخت کمتر با تنظیم کاربراتور و مجهز به شیر برقى

داراى فن سانتریفوژ کم صدا داراى دور کند و تند 

کاربرى ها
کارگاه ، ساختمانهاى تجارى ، رستوران ، باشگاه ورزشى  ، بانک  ، مساجد

Specificationsمشخصات فنـى

DH 0510
هیترنفتى- گازوییلى فن دار

510

DH 0510

نماى جانبى

نماى پشت

نماى داخلى

5

نفت سفید/ گازوئیل
Gas oil / KeroseneFuel Type

Heat Input(Max) 
kcal/h

Fuel Consumption (Min-Max)
Litre per hour

Heating Space
(Approx.) m³

Electrical
Dimensions / cm
Height, Length,Width

Weight (gross)
kg 

Flue Diameter
cm

50000
 1.6 - 5.6 Gas Oil  گـازوئیـل

 1.3 - 5.7 Kerosene نفت سفید 

600 - 900

1ph - 220v - 3A

200 x 83 x 74

132
15

نوع سوخت

توان حرارتى ورودى (حداکثر)
کیلوکالرى در ساعت

مصرف سوخت  (حداقل - حداکثر)
لیتر در ساعت

فضاى قابل گرمایش
متر مکعب (تقریبى)

مشخصات برق
فاز، ولتاژ، آمپر

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

وزن ( با بسته بندى)
کیلوگرم

قطر دود کش
سانتى متر

Tank Volume
Litre 28

حجم باك
لیتر

نصب در داخل



Specificationsمشخصات فنـى

Fuel Type

Heat Input 
kcal/h

Fuel Consumption
Cubic meter per hour

Heating Area (Max) (Horizental)
 m2

Electrical

Dimensions / cm
Height, Length,Width

Weight (gross)
kg

نوع سوخت

توان حرارتى ورودى
کیلوکالرى در ساعت

مصرف سوخت
متر مکعب در ساعت

حداکثر سطح گرمایش (نصب افقى)
متر مربع (تقریبى)

مشخصات برق
فاز، ولتاژ، آمپر

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

وزن  ( با بسته بندى)
کیلوگرم 

ویژگى ها
گرمایش سریع ( دستیابى به حداکثر دماى کارکرد در کمتر از 30 ثانیه )

گرمایش موضعى براى سالن هاى بزرگ  بجاى گرمایش کل محیط 
هزینه نصب پایین 

مصرف گاز کمتر با راندمان گرمایشى باالى 98 ٪
ایمنى باال با استفاده از شیر کنترل گازى ( ساخت SIT ایتالیا )

قابلیت اتصال به ترموستات محیطى
ارتفاع نصب بین 4/5 تا 6 متر (با توجه به مدل و زاویه نصب) 

کاربرى ها
واحد تولیدى ، تعمیرگاه ، خشک کن صنعتى  ، انبار ، سالن بارگیرى ،  فضاهاى نیمه باز ، بالکن رستورانهاى نیمه باز 

نماى جانبى

نماى روبرو

تورى محافظ

هیتر گازى تابشى
(شار حرارتى باال)
100 - 200

GR 0100 / GR 0200

NG  گاز طبیعى

25000 / 50000

2.7 / 5.3 

110-150

1ph - 220v - 0.5A

22 x 164 x 34 / 22 x 168 x 54

15 / 27

6 GR 0100 / GR 0200
نصب در داخل



Specificationsمشخصات فنـى

7EH 0150(سه فاز)هیتر برقى فن دار

پنل کنترل

نماى جانبى

نماى پشت

EH 0150

5-10-15

765 (1300)

3ph - 400v - 21.7A

280

35 x 42 x 53

20

توان حرارتى
کیلووات

هوادهى فوت مکعب در دقیقه
(متر مکعب در ساعت)

مشخصات برق

فاز، ولتاژ، آمپر

حداکثر فضاى قابل گرمایش
متر مکعب (تقریبى)

ابعاد / سانتى متر

عرض x طول x  ارتفاع

وزن ( با بسته بندى)

کیلوگرم 

ویژگى ها
قابلیت تنظیم توان حرارتى در سه مرحله ( 15-10-5) کیلو وات 

کم حجم و قابل حمل
کنترل خودکار دما  

فن آکسیال با صداى کم 
بدنه مقاوم با عایق اپوکسى در مقابل زنگ زدگى 

کارکرد فن به طور اتوماتیک پس از خاموش شدن هیتر تا خنکى کامل المنت
قابل نصب آسان بر روى دیوار و یا روى زمین 

کاربرى ها
کارگاه ، انبار ،  گرمایش موضعى ، کیوسک ، اتاق نگهبانى ، ویال ، پارکینگ ، خشک کن ساختمانهاى در حال ساخت  

نصب در داخل

Heating Space Max.

Electrical
cfm

Weight (gross)
kg



نماى جانبى

نماى پشت

نماى مشعل

Specificationsمشخصات فنـى

8 OF 0700 / GF 0760

ویژگى ها
با راندمان حرارتى باالى 80 ٪

 محفظه احتراق از استنلس استیل همراه با مشعل اجبارى 
کنترل ترموستاتیک و مصرف ساالنه سوخت کمتر

ایمنى باال ، مجهز به سیستم فن _ لیمیت کنترل 
کنترل حدى سیستم براى جلوگیرى از افزایش دماى مبدل حرارتى 

فن سانتریفوژ با عملکرد باال و صداى کم 
جریان هواى گرم با کانال رفت و برگشت (نصب در فضاى بیرون )

قابلیت اتصال به کانال تا طول 10 متر (در صورت سفارش )
کاربرى ها

فضاهاى صنعتى،سالنهاى تجارى،ویالهاى بزرگ،باشگاه،رستوران،مرغدارى،گلخانه، تعمیرگاه ، خشک کن ها
 براساس سفارش و هماهنگى با مهندسى فروش این محصول قابل اتصال به کانال رفت و برگشت یا مشعل دوگانه سوز نیزمى باشد.

کوره هواى گرم
(گازى و گازوییلى) 700 /760

OF 0700 / GF 0760

نصب در داخل (دمپردار)
یا بیرون (کانال رفت و برگشت)

Fuel Type
Heat Input
kcal/h

Fuel Consumption
Per hour

Heating Space
(Approx.) m³

Electrical
Dimensions / cm
Height, Length,Width

Weight (gross)
kg

Flue Diameter
cm

نوع سوخت

توان حرارتى ورودى 
کیلوکالرى در ساعت

مصرف سوخت
در ساعت

فضاى قابل گرمایش
متر مکعب (تقریبى)

مشخصات برق
فاز، ولتاژ، آمپر

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

وزن  ( با بسته بندى)
کیلوگرم

قطر دود کش
سانتى متر

Gas Oil  گازوییل  /   NG  گاز طبیعى

50000

5.6 Lit - 5.3 m³ 

600 - 1000

1ph - 220v - 3A

200 x 73 x 70

132

15



ویژگى ها
با راندمان حرارتى باالى 80 ٪ 

محفظه احتراق از استنلس استیل همراه با مشعل اجبارى 
کنترل ترموستاتیک و مصرف سوخت کمتر ساالنه

 کنترل حدى سیستم براى جلوگیرى از افزایش دماى مبدل حرارتى 
صداى کم و راندمان باالى فن سانتریفوژ صنعتى 

جریان هواى گرم با کانال رفت و برگشت (نصب در فضاى بیرون ) طول کل کانال حدود 20 متر 
قابل سفارش بصورت عمودى ( ایستاده ) یا افقى 

کاربرى ها
فضاهاى صنعتى ، سالنهاى تجارى ، ویالهاى بزرگ ، باشگاه ، رستوران ، مرغدارى ، گلخانه ، تعمیرگاه ، خشک کن ها 

بر اساس سفارش و هماهنگى با مهندسى فروش این محصول بصورت افقى یا عمودى با قابلیت اتصال به کانال
رفت و برگشت و یا مشعل دوگانه سوز نیز مى باشد.

Specificationsمشخصات فنـى

OF 1500 / GF 1560

نماى جانبى

نماى پشت

مشعل

9
کوره هواى گرم 

(گازى- گازوییلى)1500 /1560

OF 1500 / GF 1560

نصب در داخل (دمپردار)
یا بیرون (کانال رفت و برگشت)

Fuel Type
Heat Input
kcal/h

Fuel Consumption
Per hour

Heating Space
(Approx.) m³

Electrical
Dimensions / cm
Height, Length,Width

Weight (gross)
kg

Flue Diameter
cm

نوع سوخت

توان حرارتى ورودى 
کیلوکالرى در ساعت

مصرف سوخت
در ساعت

فضاى قابل گرمایش
متر مکعب (تقریبى)

مشخصات برق
فاز، ولتاژ، آمپر

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

وزن ( با بسته بندى)
کیلوگرم

قطر دود کش
سانتى متر

Gas Oil  گازوییل  /   NG  گاز طبیعى

150000

16.7 Lit - 16 m³ 

2500 - 4000

3ph - 380v - 5A

266 x 143 x 107

510

20



Specificationsمشخصات فنـى

ویژگى ها
با راندمان حرارتى باالى ٪80

محفظه احتراق از استنلس استیل  همراه با مشعل اجبارى 
کنترل ترموستاتیک و مصرف سوخت کمتر ساالنه

 کنترل حدى سیستم براى جلوگیرى از افزایش دماى مبدل حرارتى 
صداى کم و راندمان باالى فن سانتریفوژ صنعتى 

جریان هواى گرم با کانال رفت و برگشت (نصب در فضاى بیرون ) طول کل کانال حدود 30 متر 
قابل سفارش بصورت عمودى ( ایستاده ) یا افقى 

کاربرى ها
فضاهاى صنعتى ، سالنهاى تجارى ، ویالهاى بزرگ ، باشگاه ، رستوران ، مرغدارى ، گلخانه ، تعمیرگاه ، خشک کن ها 

بر اساس سفارش و هماهنگى با مهندسى فروش این محصول بصورت افقى یا عمودى با قابلیت اتصال به کانال
رفت و برگشت یا مشعل دوگانه سوز نیز مى باشد.

نماى جانبى

نماى پشت

مشعل

10 OF 3000 / GF 3060
کوره هواى گرم
(گازى- گازوئیلى)3000 /3060

OF 3000 / GF 3060

نصب در داخل (دمپردار)
یا بیرون (کانال رفت و برگشت)

Fuel Type
Heat Input
kcal/h

Fuel Consumption
Per hour

Heating Space
(Approx.) m³

Electrical
Dimensions / cm
Height, Length,Width

Weight (gross)
kg

Flue Diameter
cm

نوع سوخت

توان حرارتى ورودى 
کیلوکالرى در ساعت

مصرف سوخت
در ساعت

فضاى قابل گرمایش
متر مکعب (تقریبى)

مشخصات برق
فاز، ولتاژ، آمپر

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

وزن ( با بسته بندى)
کیلوگرم

قطر دود کش
سانتى متر

Gas Oil  گازوییل  /   NG  گاز طبیعى

300000

33.3 Lit - 32 m³ 

5500 - 8500

3ph - 380v - 10A

311 x 225 x 136

1010

30



ویژگى ها
گرمایش موضعى دور تا دور محصول (360 درجه)

مناسب براى فضاهاى با تهویه کافى
بدون نیاز به برق 

کاربرى ها
کارگاه ،کارخانه صنعتى ، تعمیرگاه ، خشک کن ساختمانهاى در حال ساخت

Specificationsمشخصات فنـى

نوع سوخت

توان حرارتى ورودى
کیلوکالرى در ساعت

مصرف سوخت
متر مکعب در ساعت

فضاى قابل گرمایش
متر مکعب (تقریبى)

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

وزن ( با بسته بندى)
کیلوگرم 

GW 0461

NG  گاز طبیعى

50000

 5.3

500-950

160 x 94 x 73

52

نماى جانبى

نماى داخلى

نماى دریچه دید

GW 0461 بخارى کارگاهى گازى 11461

Heat Input 
kcal/h

Weight (gross) 
kg 

Fuel Consumption
Cubic meter per hour

نصب در داخل



ویژگى ها
گرمایش موضعى دور تا دور محصول (360 درجه)

مناسب براى فضاهاى با تهویه کافى
بدون نیاز به برق 

کاربرى ها
کارگاه ،کارخانه صنعتى ، تعمیرگاه ، خشک کن ساختمانهاى در حال ساخت

نماى دریچه دید

شیر گازى

نماى نزدیک

Specificationsمشخصات فنـى

نوع سوخت

توان حرارتى ورودى
کیلوکالرى در ساعت

مصرف سوخت
متر مکعب در ساعت

فضاى قابل گرمایش
متر مکعب (تقریبى)

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

وزن ( با بسته بندى)
کیلوگرم 

NG  گاز طبیعى

30000 / 50000

 3.2  / 5.3 

350 - 550 / 500-950

125 x 75 x 59 / 155 x 72 x 76

35 / 58

GW 0260 / GW 0460

12 GW 0260 / GW 0460 بخارى کارگاهى گازى
260 / 460

Heat Input 
kcal/h

Fuel Consumption
Cubic meter per hour

Weight (gross)  
kg 

نصب در داخل



ویژگى ها
گرمایش موضعى دور تا دور محصول (360 درجه)

مناسب براى فضاهاى با تهویه کافى
مصرف سوخت کمتر با تنظیم کاربراتور و مجهز به شیر برقى 

کاربرى ها
کارگاه ، کارخانه صنعتى ، تعمیرگاه ، خشک کن ساختمانهاى در حال ساخت

Specificationsمشخصات فنـى

نماى جانبى

نماى پشت

کاربراتور، شیر برقى، دمنده

DW 0440

DW 0440 13
بخـارى کـارگاهـى 
نفتى/ گازوئیلى440

Kerosene   1.3 - 5.7   نفت سفید 
   Gas Oil  1.6 - 5.6  گـازوییـل

نصب در داخل

Fuel Type
Heat Input (Max)
kcal/h

Fuel Consumption
Litre per hour

Heating Space
(Approx.) m³

Electrical
Dimensions / cm
Height, Length,Width

Weight (gross) 
kg

Tank Volume
Litre

نوع سوخت

توان حرارتى ورودى (حداکثر)
کیلوکالرى در ساعت

مصرف سوخت
لیتر در ساعت

فضاى قابل گرمایش
متر مکعب (تقریبى)

مشخصات برق
فاز، ولتاژ، آمپر

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

وزن ( با بسته بندى)
کیلوگرم

حجم باك
لیتر

Gas Oil  گازوییل  /   Kerosene  نفت سفید

50000

500 - 950

1ph - 220v - 1A

173 x 94 x 73

70

28



Specificationsمشخصات فنـى

ویژگى ها
گرمایش موضعى دور تا دور محصول (360 درجه)

مناسب براى فضاهاى با تهویه کافى
مجهز به کاربراتور و شیر برقى

کاربرى ها
کارگاه ، کارخانه صنعتى ، تعمیرگاه ، خشک کن ساختمانهاى در حال ساخت 

نماى جانبى

نماى پشت

کاربراتور، شیر برقى، دمنده

DW 0250 / DW 0450

14 DW 0250 / DW 0450 بخارى کارگاهى 
نفتى- گازوییلى 450/250
نصب در داخل

Fuel Type
Heat Input (Max)
kcal/h

Fuel Consumption
Litre per hour

Heating Space
(Approx.) m³

Electrical
Dimensions / cm
Height, Length,Width

Weight (gross) 
kg

Tank Volume
Litre

نوع سوخت

توان حرارتى ورودى(حداکثر) 
کیلوکالرى در ساعت

مصرف سوخت
لیتر در ساعت

فضاى قابل گرمایش
متر مکعب (تقریبى)

مشخصات برق
فاز، ولتاژ، آمپر

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

وزن ( با بسته بندى)
کیلوگرم

حجم باك
لیتر

Gas Oil  گازوییل  /   Kerosene  نفت سفید

32000 / 50000
Kerosene   1.3 - 5.7   نفت سفید 
Gas Oil  1.6 - 5.6  گـازوییـل

Kerosene   0.9 - 3.6   نفت سفید
   Gas Oil  1.5 - 3  گـازوییـل /

350 - 550 / 500 -950

1ph - 220v - 1A

125 x 83 x 59 / 155 x 103 x 75

53 / 85

28



EC 1100

نماى داخلى

نماى الکتروموتور

نماى پم آب

کولر سلولزى صنعتى15
1100 

Evaporative  تبخیرى

3ph - 380v - 3A / 1ph - 220v - 6.4A 

6500 (11000)

121 x 106 x 106

2 

135 + 70

Specificationsمشخصات فنـى EC 1100

Cooling System

Electrical

Air Flow 
cfm (m³ / h)

Dimensions / cm
Height, Length,Width

Motor
hp

Weight + Water Weight
kg

سیستم سرمایش

مشخصات  برق
آمپر ، ولتاژ ، فاز

هوادهى فوت مکعب در دقیقه
(متر مکعب در ساعت)

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

توان موتور
اسب بخار

وزن محصول  وزن آب
کیلوگرم 

ویژگى ها
راندمان خنکى باالى 83 ٪

خنک تر از کولر آبى معمولى در طول فصل تا ٪30
عمر طوالنى پد سلولزى ( با سختى آب معمول حدود 3 تا 5 سال )

کاهش انتقال باکترى هاى مضر تنفسى
امکان کانال کشى هوا ( تا طول حدود 20 متر )

ثابت ماندن راندمان خنکى در طول فصل 
قابلیت تنظیم دور ونتیالتور و تبدیل برق تک فاز به سه فاز با نصب اینورتور(در صورت سفارش)

 کاربرى ها
منازل با مساحت باال ، فضاهاى تجارى ، صنعتى ، ادارى ، مدارس ، بانک ، مساجد ، رستوران 

بر اساس سفارش این محصول به صورت باالزن نیز قابل ارائه مى باشد.



نماى داخلى

نماى الکتروموتور

نماى پم 2500

Specificationsمشخصات فنـى

16

ویژگى ها
راندمان خنکى باالى 83 ٪

خنک تر از کولر آبى معمولى در طول فصل تا ٪30
راهکار سرمایشى مناسب از نظر فنى و اقتصادى در مقایسه با ایرواشر

عمر طوالنى پد سلولزى ( با سختى آب معمول حدود 3 تا 5 سال )
کاهش انتقال باکترى هاى مضر تنفسى

امکان کانال کشى هوا ( تا طول حدود 20 متر )
ثابت ماندن راندمان خنکى در طول فصل 

کاربرى ها
فضاهاى ادارى ، تجارى و صنعتى ، مساجد ، بانکها ، رستورانهاى بزرگ ، مدارس و دانشگاه ها  

EC 1800 / EC 2500 کولر سلولزى صنعتى
1800 - 2500 

EC 1800 / EC 2500

Evaporative  تبخیرى

3ph - 380v - 8.5A / 3ph -380v - 10A 

10600(18000)  /  14700(25000)

168 x 150 x 150 / 177 x 177 x 188

5.5 / 7.5

265+130 / 400+320 

Cooling System

Electrical

Air Flow 
cfm (m³ / h)

Dimensions / cm
Height, Length,Width

Motor
hp

Weight + Water Weight
kg

سیستم سرمایش

مشخصات  برق
آمپر ، ولتاژ ، فاز

هوادهى فوت مکعب در دقیقه
(متر مکعب در ساعت)

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

توان موتور
اسب بخار

وزن محصول  وزن آب
کیلوگرم 



ویژگى ها
خنک تر از کولر آبى معمولى در طول فصل تا ٪30

 راندمان خنکى باالى 83 ٪
عمر طوالنى پد سلولزى با شیر تخلیه براى مناطق با سختى آب باال

کاهش انتقال باکترى هاى مضر تنفسى
جلوگیرى از ورود حشرات و خاشاك با فیلتر هوا

کنترل ترموستاتیک و تایمر
مجهز به برد الکترونیکى ، ریموت کنترل ، ترموستات محیطى و شیر تخلیه

کاربرى ها
منازل مسکونى ، فضاهاى تجارى ، ادارى ، مدارس ، بانک ، مساجد ، رستوران  

Specificationsمشخصات فنـى

نماى داخلى

شیر تخلیه تشتک

ترموستات و ریموت کنترل

Cooling System

Electrical

Air Flow 
cfm (m³ / h)

Dimensions / cm
Height, Length,Width

Motor
hp

Weight + Water Weight
kg

سیستم سرمایش

مشخصات  برق
آمپر ، ولتاژ ، فاز

هوادهى فوت مکعب در دقیقه
(متر مکعب در ساعت)

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

توان موتور
اسب بخار

وزن محصول  وزن آب
کیلوگرم 

Evaporative  تبخیرى

1ph - 220v - 3.4A / 1ph - 220v - 5A

3800 (6460) / 4700 (7990)

99 x 90 x 90 / 111 x 90 x 90
1     3 

60 + 50  / 68 + 50 

2     4

17EC 0600 / EC 0750کولر سلولزى پاال
 600-750 

EC 0600 / EC 0750



18

نماى جانبى

Specificationsمشخصات فنـى

EC 0350
کولر سلولزى 
هوادهى از بغل
350

EC 0350

Evaporative  تبخیرى

1ph - 220v - 3A

2600(4420)

80 x 75 x 75

 

50+35

Cooling System

Electrical

Air Flow 
cfm (m³ / h)

Dimensions / cm
Height, Length,Width

Motor
hp

Weight + Water Weight
kg

سیستم سرمایش

مشخصات  برق
آمپر ، ولتاژ ، فاز

هوادهى فوت مکعب در دقیقه
(متر مکعب در ساعت)

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

توان موتور
اسب بخار

وزن محصول  وزن آب
کیلوگرم 

1
3

ویژگى ها
خنک تر از کولر آبى معمولى در طول فصل تا ٪30

 راندمان خنکى باالى ٪83
کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنى RCCB ( سیستم محافظت از جان ) و کلید قطع دو قطب

عمر طوالنى پد سلولزى (با سختى آب معمول 3 تا 5 سال)
کاهش انتقال باکترى هاى مضر تنفسى

خود ایستایى پد سلولزى در مقایسه با پوشال و ثبات راندمان خنکى
کاربرى ها

فضاهاى ادارى ، تجارى، مساجد ، بانکها ، رستوران ، مدارس و دانشگاهها  

نماى ترموستات

نماى الکتروموتور



Specificationsمشخصات فنـى

نماى جانبى

نماى آبرسانى پد سلولزى

19EC 0550 / EC 0700
کولر سلولزى

 هوادهى از بغل
550-700

EC 0550 / EC 0700

Evaporative  تبخیرى

1ph - 220v - 3.6A / 1ph -220v - 5.8A

3800(6460) / 4700(7990)

99 x 90 x 90 / 111 x 90 x 90

 

74+50 / 86+50

Cooling System

Electrical

Air Flow 
cfm (m³ / h)

Dimensions / cm
Height, Length,Width

Motor
hp

Weight + Water Weight
kg

سیستم سرمایش

مشخصات  برق
آمپر ، ولتاژ ، فاز

هوادهى فوت مکعب در دقیقه
(متر مکعب در ساعت)

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

توان موتور
اسب بخار

وزن محصول  وزن آب
کیلوگرم 

1
2

3
4

ویژگى ها
خنک تر از کولر آبى معمولى در طول فصل تا ٪30

 راندمان خنکى باالى ٪83
کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنى RCCB ( سیستم محافظت از جان ) و کلید قطع دو قطب

عمر طوالنى پد سلولزى (با سختى آب معمول 3 تا 5 سال)
کاهش انتقال باکترى هاى مضر تنفسى

خود ایستایى پد سلولزى در مقایسه با پوشال و ثبات راندمان خنکى
کاربرى ها

فضاهاى ادارى ، تجارى، مساجد ، بانکها ، رستوران ، مدارس و دانشگاهها  

نماى ترموستات



20

نماى جانبى

Specificationsمشخصات فنـى

VC 0380/VC 0550/VC 0600
کولر سلولزى
هوادهى باالزن
380-550-600

VC 0380 / VC 0550 / VC 0600

Evaporative  تبخیرى

1ph - 220v - 2.5A / 1ph -220v - 3.8A / 1ph -220v - 5.3A 

2600(4420) / 3800(6460) / 4200(7140)

80 x 75 x75 / 99 x 90 x 90 / 99 x 90 x 90

  

52+35 / 75+50 / 86+50 

Cooling System

Electrical

Air Flow 
cfm (m³ / h)

Dimensions / cm
Height, Length,Width

Motor
hp

Weight + Water Weight
kg

سیستم سرمایش

مشخصات  برق
آمپر ، ولتاژ ، فاز

هوادهى فوت مکعب در دقیقه
(متر مکعب در ساعت)

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

توان موتور
اسب بخار

وزن محصول  وزن آب
کیلوگرم 

1
3

1
2

3
4

ویژگى ها
خنک تر از کولر آبى معمولى در طول فصل تا ٪30

 راندمان خنکى باالى ٪83
کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنى RCCB ( سیستم محافظت از جان ) و کلید قطع دو قطب

عمر طوالنى پد سلولزى (با سختى آب معمول 3 تا 5 سال)
کاهش انتقال باکترى هاى مضر تنفسى

خود ایستایى پد سلولزى در مقایسه با پوشال و ثبات راندمان خنکى
کاربرى ها

مسکونى، نصب در بالکن

نماى ترموستات

نماى داخلى



21VC 1100

Evaporative  تبخیرى

3ph - 380v - 3A 

6500 (11000)

121 x 106 x 106

2 

135 + 70

Specificationsمشخصات فنـى

کولر سلولزى صنعتى
هوادهى باالزن - 1100

VC 1100

Cooling System

Electrical

Air Flow 
cfm (m³ / h)

Dimensions / cm
Height, Length,Width

Motor
hp

Weight + Water Weight
kg

سیستم سرمایش

مشخصات  برق
آمپر ، ولتاژ ، فاز

هوادهى فوت مکعب در دقیقه
(متر مکعب در ساعت)

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

توان موتور
اسب بخار

وزن محصول  وزن آب
کیلوگرم 

نماى جانبى

نماى داخلى

الکتروموتور و پولى

ویژگى ها
راندمان خنکى باالى 83 ٪

خنک تر از کولر آبى معمولى در طول فصل تا ٪30
عمر طوالنى پد سلولزى ( با سختى آب معمول حدود 3 تا 5 سال )

کاهش انتقال باکترى هاى مضر تنفسى
امکان کانال کشى هوا ( تا طول حدود 20 متر )

ثابت ماندن راندمان خنکى در طول فصل 
قابلیت تنظیم دور ونتیالتور و تبدیل برق تک فاز به سه فاز با نصب اینورتور(در صورت سفارش)

 کاربرى ها
منازل با مساحت باال ، فضاهاى تجارى ، صنعتى ، ادارى ، مدارس ، بانک ، مساجد ، رستوران 

بر اساس سفارش این محصول به صورت باالزن نیز قابل ارائه مى باشد.



ویژگى ها
 راندمان خنکى ( سرمایش ) باالى 83 ٪

خنک تر از کولر آبى معمولى در طول فصل تا ٪30
کاهش انتقال باکترى هاى مضر تنفسى

عمر طوالنى و خود ایستایى پد سلولزى 
کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنى RCCB ( سیستم محافظت از جان ) و کلید قطع دو قطب

راندمان حرارتى ( گرمایش ) بیش از 83 ٪
ایمنى باال ، ترموستات کنترل فن و ترموستات حدى و شیر کنترل گاز دو مرحله اى ( ساخت SIT ایتالیا )  

کنترل کیفیت هوا و صرفه جویى در مصرف سوخت با کانال برگشت و هواى تازه، طول کل کانال حدود 15 متر
کاربرى ها

مسکونى ، صنعتى ، ساختمان تجارى ، ادارى ، رستوران  ، باشگاه ، بانک ، مدرسه ، مساجد

GM 0680
بهارساز 680 
(دومرحله اى)

نصب در بیرون

GM 0680 Specificationsمشخصات فنـى

Fuel Type
Heat Input (Max-Min) 
kcal/h

Fuel Consumption
Cubic meter per hour

Heating Space
(Approx.) m³

Electrical

Air Flow 
cfm (m³ / h)

Motor
hp

Cooling System
Dimensions / cm
Height, Length,Width

Weight + Water Weight
kg

NG  گاز طبیعى

45000-25000

4.8 - 2.7 

450-900

1ph - 220v - 6A

4000 (6800)

Evaporative  تبخیرى

142 x 152 x 90

187+50 

نوع سوخت

توان حرارتى ورودى (حداکثر-حداقل)
کیلوکالرى در ساعت

مصرف سوخت
متر مکعب در ساعت

فضاى قابل گرمایش / سرمایش
متر مکعب (تقریبى)

مشخصات برق
آمپر ، ولتاژ ، فاز

هوادهى فوت مکعب در دقیقه
(متر مکعب در ساعت)

توان موتور
اسب بخار

سیستم سرمایش

ابعاد / سانتى متر
عرض x طول x  ارتفاع

وزن محصول  وزن آب
کیلوگرم 

3
4
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نماى جانبىنماى داخلى
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جدول تعیین اندازه لوله گاز طبیعى

حداکثر ظرفیت لوله هاى فوالدى به متر مکعب در ساعت براى گاز طبیعى با فشار 176 میلى متر ستون آب و افت فشار 12/7 
میلى متر ستون آب و چگالى0/65.

منبع: مبح 17 مقررات ملى ساختمان

1
2

3
4

11
41

1
2121

2234

25/912/323/3047/972/0138/3220/0390/7801/9

44/08/516/032/949/495/1151/2268/5551/1

63/26/812/926/439/776/4121/5215/7442/8

82/85/811/022/634/065/4104/0184/7379/1

102/45/09/619/729/656/990/4160/6329/7

122/24/78/818/127/352/583/4148/2304/3

142/04/38/116/725/048/276/6136/1279/4

161/94/07/515/523/344/871/3126/7260/0

181/83/77/114/621/942/267/1119/3244/8

201/73/56/713/820/739/863/3112/5231/0

221/63/36/313/119/637/860/1106/8219/2

241/53/26/112/518/736/157/4101/9209/2

261/43/15/812/018/034/655/197/9200/9

281/42/95/511/417/233/152/693/6191/0

301/32/85/311/016/631/950/890/2185/1

351/22/64/910/215/329/446/883/1170/6

401/12/44/69/414/127/143/376/9157/9

451/12/24/38/813/325/540/672/2148/1

501/02/14/18/412/624/338/668/7141/0

550/992/03/98/012/023/136/765/2133/9

600/941/93/77/611/522/135/162/4128/1

700/851/83/36/910/420/031/856/5116/1

800/801/63/16/59/718/829/853/1108/9

900/751/52/96/19/117/628/049/7102/0

1000/711/42/85/78/616/626/447/096/5

1200/641/32/55/27/815/023/942/587/3

1500/571/22/24/66/913/321/237/777/5

2000/491/01/93/95/911/418/132/266/2

2500/430/911/73/55/210/116/128/658/8

3000/390/821/53/14/79/214/625/953/2





تهران، خیابان جمهورى اسالمى، مقابل ساختمان آلمینیوم ، شماره 681
واحـد 36           /              تلفـن : 61444                فکـس : 66701376

کارخانــه : تهران، کیلومتر 7جاده قــم، باقــرشهر، بعد از آتش نشانى
خیابان انرژى        /         تلفـن : 61442244              فـکس : 55202019

خدمـات پس از فـروش: 61445
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