
پکیج و دیگ چگالشى سرى 400

پـکیج و دیگ چگالشى شوفاژ زمینى و دیـوارى
لــــولــه و اتصــاالت چـــدنى فــــاضـالبى
قطعـــــات چــــــدنى سنگیــــن صنعتـــى
مـــــاشین ســـــازى خطـــــوط تــــولیـد

پکیـج چدنى شوفاژ زمینى گــازسوز اتـمسفریک
پکیج چدنى شوفاژزمینى دوگانه سوز(گازوئیلى- گازى)
پــــــــکیچ چــــــدنى شـــــوفاژ دیــــوارى
دیــــگ چـــــــدنى شـــــــوفاژ ســــانتـرال

























دوستدار محیط زیست

 18 ماه ضمانت 

خدمات با یک پیام

Pre mix مجهز به مشعل

اولین تولید کننده پکیج و دیگ چگالشى از ظرفیت 70 تا320 کیلووات

مصرف  سوخت کم باراندمان حرارتى %107  

پر قدرت ترین پکیج چگالشى در ایران

منطبق با تکنولوژى روز دنیا

قابلیت نصب آبشارى تا 20 دستگاه(6400 کیلو وات در یک موتورخانه)

(Stainless steel) مبدل حرارتى از جنس فوالد زنگ نزن

کوچک ، بدون صدا ، حجم آبگیرى باال و وزن کم

نصب سریع و آسان

مجهز به پنل کنترلى و سنسورهاى ایمنى دما و فشار هیدرولیکى

ویژگى ها:

THE BEST OR NOTHINGیا بهتـریــن یا هیــچ

Pioneers In Heating & Casting 

پنجاه سال انتخاب اهل فن  



 اندازه مرکز دودکش از نماى
جانبى و پشت دستگاه
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دودکش
IRFU Boiler

ورودى گاز شهرى

شیر هواگیرى اتوماتیک

مجموع فن میکسر

شیر کنترل فشار

شیر تخلیه مدار گرمایش

کلید پمپ
ترموستات

کلید ریست
ترمومتر  مانومتر

مجموعه محفظه احتراق
شیر تخلیه مدار گرمایش

  دودکش

بدنه دیگ

هواگیرى اتوماتیک

شیر کنترل فشار

درب محفظه احتراق

میکسر سوخت

سیستم جرقه زن

برگشت آب دما باال

برگشت آب دما پایین

سنسور حد دودکش

سنسور حد آبگرم خروجى

شیر کنترل گاز

سنسور دماى برگشت

لوله تخلیه مایع چگالیده

پنل کنترلى

توضیحات:

منطبق با تکنولوژى روز دنیا و جایگزین مناسب موتورخانه هاى رایج  پرحجم ، پــرصـــدا،

پرهزینه با مصرف سوخت باال بوده و جهت گرمایش و تامین آب گرم ساختمانهاى مسکونى

یا محیط هاى عمومى (بیمارستان ها، استخرها ، بانک ها ، مدارس ، هتل ها و ...) از ظـرفیت 70  

تا 320 کیلووات ( قـابل افزایش تا6400 کیلووات در یک موتورخانه) مناسب مى باشد. باتـوجه

به راندمان حرارتى 107 % داراى مصرف سوخت بسیارکم بوده و دوستــدار محیــط زیـست 

مى باشد. استفاده از مبدل حرارتى    از جنس استنلس استیل ضمن افزایش طول عمر و استحـکام 

مکانیکى، امکان استفاده از این دستگاه هــا را تا فشارکارى10 بار فراهم مى سازد.

محفظه احتراق
دیگ و پکیج چگالشى سرى 400 با توجه به مجهز بودن به مشعل پریمیکس موجب توزیع کامل و یکنواخت بار گرماى حاصل از احتراق درون محفظه شده و از مبدل حرارتى و مجموعه میکسر در

 برابر بار حرارتى محافظت مى کند. محفظه احتراق فضاى بسیار کمى را به صورت عمودى اشغال مى کند، به طورى که طول کل مبدل حرارتى را مى توان مورد بهره بردارى قرارداد و مزایاى بسیارى

 را در برابر چگالش مایع و توزیع یکنواخت حرارت در دیگ موجب مى گردد.

مبدل حرارتى
مبــدل حرارتى و لـوله هاى آتش خـوار دیگ چگالشى سرى 400 از جنس 

فوالد ضد زنگ بـوده و سطح مقطع خاص این لوله ها باعث شده تـا سطــح 

انتقال حـرارت را افـزایش دهد. این مبــدل همچنین داراى ظرفیت بــاالیى

 از حجم مخزن جهت آبگیــرى بوده و با کمترین میــزان اتالفات حرارتــى 

طراحى و ساخته شده است.
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اندازه هاى محل نصب براساس سرى ساخت
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گاز طبیعى
توان گرمایشى فشارکارى  حداکثر هاى
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