
 در هفت مدل از ظرفیت حرارتی 36000   الی 200000  کیلوکالری بر ساعت
  مطابق با انواع مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز

موتورخانه ای کامل و باکیفیت و اقتصادی
پکیج گرمایشی کالورپک

 85000 الــی   36000
کیلوکالری بر ســاعت                                                        

الــی 200000   125000
کیلوکالری بر ساعت

گرمای جاودان



پکیــج هــای گرمایشــی موتورخانــه ای کالورپــک ®Calorpack تولیــد شــرکت آذران صنعــت امرتــات، بــا دارا بــودن 
تجهیــزات موتورخانــه ای کامــل، انتخابــی مطلــوب و اقتصــادی بــرای تأمیــن همزمــان گرمایــش و آبگــرم مصرفــی پــروژه 
هــای مســکونی، ویالیــی، اداری، صنعتــی و اســتخرهای خانگــی مــی باشــند. ایــن دســتگاه یــک موتورخانــه کوچــک و 
فشــرده بــوده و تمــام اجــزای موتورخانــه )بــه جــز مشــعل( در آن پیــش بینــی شــده اســت. ظرفیــت حرارتــی ایــن پکیــج 
هــا از 36000 الــی 200000 کیلوکالــری بــر ســاعت بــوده و بــرای تأمیــن پایانــه هــای گرمــازای دما بــاال از قبیل رادیاتور، فن 
کوئــل، یونیــت هیتــر، داکــت اســپلیت و دســتگاه هوارســان مناســب مــی باشــند. دیــگ مــورد اســتفاده در ایــن پکیــج 
گرمایشــی از نــوع دیــگ فــوالدی بــوده و توســط شــرکت آذران صنعــت امرتــات تولیــد شــده و مطابــق بــا انــواع مشــعل 
هــای فــن دار گازی، گازوئیلــی و دوگانــه ســوز مــی باشــد. ایــن دســتگاه بــرای تأمیــن آبگــرم مصرفــی دارای منبــع کوئــل 
دار بــا حجــم مناســب می باشــد. پمــپ ســیرکوالتور بــه تعــداد یــک یــا دو دســتگاه )بــر حســب مــدل انتخابــی(، منبــع 
انبســاط بســته، کنترل پنل کامل و ... نیز همگی وجود داشــته و کیفیت کارکرد بســیار خوبی را تضمین می نمایند.
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  Calorpack® 
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Calorpack®


