لیست قیمت محصوالت گرمایشی انرژی
97/7/22
ردیف

شرح محصول

مدل

قیمت (ریال)

ظرفیت گرمایی (کیلو کالری)

1

مینی کارگاهی نفتی _گازوئیلی

250

14/933/000

گرمایش موضعی _ کاربراتور  – cc60شیر برقی

2

مینی کارگاهی گازی

260

14/933/000

گرمایش موضعی – شیرگازی SIT

3

مینی هیتر نفتی

320

24/961/000

فن دار – نصب داخل محیط – کاربراتور  – CC60شیر برقی

4

کارگاهی نفتی _گازوئیلی

430

18/966/000

گرمایش موضعی – چرخ دار – کاربراتور  - CC 100شیر برقی

5

کارگاهی نفتی _گازوئیلی

450

19/947/000

گرمایش موضعی – کابین دار – کاربراتور  - CC 100شیر برقی

6

کارگاهی گازی

460

18/966/000

گرمایش موضعی – شیر گازی SIT

7

هیتر نفتی _گازوئیلی

510

29/975/000

فن دار – نصب داخل محیط – کاربراتور  – CC100شیر برقی

8

مینی هیتر گازی

618

34/880/000

تکنولوژی جدید ،گرمایش سریع و ایمن برای خانه و ویال –

9

مینی هیتر گازی

625

39/240/000

10

هیتر گازی(فن آلمانی)ebm

640

49/922/000

11

هیتر  )ebmدو ظرفیتی
گازی(فن آلمانی

641

59/950/000

12

هیتر گازی (فن ایرانی)

640

43/600/000

13

هیتر گازی کانال خور

660

68/670/000

14

بهار ساز

680

87/200/000

15

هیتر برقی تک فاز

45

13/952/000

برق تک فاز – قابلیت تغییر ظرفیت تا سه مرحله – KW 4/5

16

هیتر برقی سه فاز

150

23/980/000

 CEبرق سه فاز – قابلیت تغییر ظرفیت تا سه مرحله استاندارد

17

هیتر تابشی سرامیکی

G-R100

22/890/000

18

هیتر تابشی سرامیکی

G-R200

30/956/000

19

کوره هوای گرم گازوئیلی

700

59/950/000

فن دار – مشعل  1تا  – 3قابل نصب ترموستات

20

کوره هوای گرم گازی

760

69/760/000

فن دار مشعل گازی  -قابل نصب ترموستات

ترموستات –  18ماه گارانتی
فن دار – نصب داخل محیط (پایه با دیوار ) – قابلیت نصب
ترموستات 18 -ماه گارانتی -گواهی CE
گواهی  – CEنصب داخل محیط ( پایه با دیوار ) – قابلیت نصب
ترموستات –  25ماه گارانتی
فن و شیر دو ظرفیتی دارای ترموستات و ریموت کنترل – 25
ماه گارانتی
نصب داخل محیط (پایه با دیوار ) قابلیت نصب ترموستات – 25
ماه گارانتی
فن دار – اتصال به کانال – با شیر  2مرحله ای – ترموستات
محیطی
سرمایش و گرمایش از کانال کولر – سیستم اتوماتیک شیر دو
مرحله ای – ترموستات محیطی

ملی و گواهی – KW 15/5
گازی –  25000کیلو کالری – نصب در ارتفاع داخل محیط و
گواهی CE
گازی – 50000کیلو کالری – نصب در ارتفاع داخل محیط و
گواهی CE
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21

کوره هوای گرم گازوئیلی

1500

163/500/000

22

کوره هوای گرم گازی

1560

174/400/000

23

کوره هوای گرم گازوئیلی

3000

239/800/000

24

کوره هوای گرم گازی

3060

250/700/000

فن صنعتی – الکترو موتور  – KW 2/2اتصال به کانال ( طبق
سفارش مشتری ) مشعل  3تا 5
فن صنعتی – الکترو موتور  – KW 2/2اتصال به کانال ( طبق
سفارش مشتری )
دو فن صنعتی – الکترو موتور  – KW 2/2اتصال به کانال ( طبق
سفارش مشتری ) مشعل  7تا 9
فن صنعتی – الکترو موتور  – KW 2/2اتصال به کانال ( طبق
سفارش مشتری )

88830870-88329460-4

