
 در چهار ظرفیت حرارتی 36000 الی   
     85000  کیلو کالری بر ساعت

 مطابق با انواع مشعل های گازسوز و
    گازوئیل سوز

 سیستم گرمایشی متمایز و باکیفیت و اقتصادی

پکیج گرمایشی کالورپک پالس

گرمای جاودان



پکیــج گرمایشــی کالورپــک پــاس®Calorpack Plus تولیــد شــرکت آذران صنعــت امرتــات، انتخابــی عالــی بــرای 
سیســتم گرمایشــی پــروژه هــای مســکونی، ویایــی، اداری و اســتخرهای خانگــی کوچــک مــی باشــد. ظرفیــت حرارتــی 
ایــن پکیــج هــا از 36000 الــی 85000 کیلوکالــری بــر ســاعت بــوده و بــرای تأمیــن پایانــه هــای گرمــازای دمــا بــاال از 
قبیــل رادیاتــور، فــن کوئــل و داکــت اســپلیت مناســب مــی باشــند. دیــگ مــورد اســتفاده در ایــن پکیــج گرمایشــی 
از نــوع دیــگ فــوالدی بــوده و توســط شــرکت آذران صنعــت امرتــات تولیــد و مطابــق بــا انــواع مشــعل هــای فــن 
دار گازی، گازوئیلــی و دوگانــه ســوز مــی باشــد. ایــن پکیــج هــای گرمایشــی در دو تیــپ کاربــری عرضــه مــی گردنــد :

Calorpack Plus®

 85000 الــی   36000 از  ظرفیتــی  مــدل   4 در  هــا  پکیــج  ایــن 
تأمیــن  بــر  عــاوه  و  بــوده  موجــود  ســاعت  بــر  کیلوکالــری 
دارا  نیــز  را  مصرفــی  آبگــرم  تأمیــن  امــکان  فضاهــا،  گرمایــش 
طریــق  از  هــا  پکیــج  ایــن  در  مصرفــی  آبگــرم  باشــند.  مــی 
مبــدل حرارتــی صفحــه ای و بصــورت فــوری تأمیــن گردیــده و 
ایــن پکیــج هــا دارای منبــع ذخیــره آبگــرم مصرفــی نیســتند.

: DHW 1- پکیج های گرمایشی کالورپک پالس سری

 ایــن پکیــج هــا نیــز در 4 مــدل ظرفیتــی 
بــر  کیلوکالــری   85000 الــی   36000 از 
ســاعت موجــود هســتند، ولــی فقــط بــه 
منظــور تأمیــن گرمایــش فضاهــا مــورد 
اســتفاده واقــع شــده و هیــچ امکاناتــی 
جهــت تأمیــن آبگــرم مصرفــی ســرویس 
باشــند. نمــی  دارا  را  بهداشــتی  هــای 

مــدل  دو  هــر  ظاهــری  شــکل  البتــه 
بــا  ظاهــری  تفــاوت  و  بــوده  یکســان 
تأمیــن  لحــاظ  از  امــا   همدیگــر ندارنــد 
آبگــرم مصرفــی تجهیــزات متفاوتــی در 
ایــن دو مــدل وجــود دارد. تمــام مــدل 
هــای کالورپــک پــاس دارای چــرخ در زیــر 
شاســی خــود بــوده و بدین طریق حرکت 
گــردد. مــی  تســهیل  بســیار  دســتگاه 
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نشانی کارخــــــانه: تهـــران، کیلومـــتر 16، بزرگراه امام رضا)ع(

www.azaranemertat.com   www.azaranstore.com

تلـــــــــفن:  56- 66122953 -021    فکــــــــس: 021-66122947

a z a r a n . e m e r t a t @ g m a i l . c o m

  Calorpack Plus® 

    CP36-DHW Plus 
CP36-S Plus  

CP45-DHW Plus 
CP45-S Plus  

CP65-DHW Plus 
CP65-S Plus  

CP85-DHW Plus 
CP85-S Plus  

  kcal/h  36000 45000 65000 85000 
 92/42/CEE    

  C° 90  
 bar 3  

 )(  kg 140  180  200  230  
  Lit/h 400       DHW  

  

     
 m3/h 4  5  7,2  9,4  

 kg/h 3,6  4,5  6,5  8,5  

 
 liter 20  20  28  28  

 1   
  

  
 

 inch 1  1   1   1  
  inch     
  inch         DHW 

  inch       1  
  mm  99  99  99  99  
  cm  15  15  20  20  
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