
  
 

  )ریال(بدون مشعلقیمت مصرف کننده   )kcal/h( حرارتی ظرفیت  مدل پکیج

  

 195000000                                  125000  PN 125
        245000000 125000  P  ١٢٥   
       280000000   125000       PJ ١٢٥

 160000000                                   65000  J 65

استعالم شود         160000 مدل هاي گوناگون سري 160    
استعالم شود           200000 مدل هاي گوناگون سري 200      

    20700000                                   85000   P ٨٥
  23500000                                   85000  PJ ٨٥

3-  به منظور انتخاب دقیق مدل دستگاه پکیج EMERALD براي شرایط هر نوع پروژه استخر ، با شرکت  تماس حاصل فرمائید.  

PN 45 
         

           115000000                     45000                                 
    133000000                                45000   J 45

 191000000                                  65000  P 65  
 170000000                                  85000  PN 85

  140000000                                 65000  PN 65

مربوطه، شامل برگ ضمانتنامه محصول، تمام دفترچه هاي راهنماي نصب و بهره برداري از محصول و . . . می باشد.  

      https://PERSIANPOOL.ir

کنترلی و ... می باشد و لذا نیازي به تهیه هیج یک از تجهیزات نمی باشد. (بجز مشعل مربوط به هر دستگاه)  

             تـلـفــن 6 رقمی:                         021

1-  این پکیج داراي تجهیزات کامل گرمایش استخر شامل دیگ، مبدل هاي حرارتی پوسته و لوله استیل براي استخر و جکوزي، مبدل حرارتی صفحه اي 
براي تأمین آبگرم مصرفی سرویس هاي بهداشتی، پمپ هاي سیرکوالتور داخلی، ترموستات هاي مختلف الزم، منبع انبساط بسته، شیرهاي برقی الزم، تابلو 

5-  دیگ دستگاه به مدت سه سال و سایر تجهیزات دستگاه به مدت بیست ماه داراي Waranty می باشند.   

4-  بدلیل وزن باالي دستگاه و آسیب دیدن کاورهاي پکیج در حین بارگیري یا حمل یا تخلیه، کاورهاي این دستگاه پکیج در کارتن براي مصرف 
کننده ارسال خواهد گردید که باید بعداً در محل پروژه بر روي دستگاه مونتاژ گردد. ضمناً کارتن مذکور عالوه بر کاورهاي پکیج و کلیه لوازم مورد نیاز 

2-  کلیه پکیج هاي این شرکت با نهایت کیفیت و ایمنی در انبار کارخانه در ماشین بارگیري خواهند شد. سایر بارگیري هاي میان راهی و پیاده 
سازي نامناسب که موجب آسیب به محصوالت گردد بر عهده شرکت تولید کننده نبوده و آن را از ضمانت خارج می سازد.  

         مـرکــز تـخـصـصـی مـحــاســبـه ، طــراحــی و ســاخــت اســتـخـــر و ســـازه هــای هـیـدرولـیکــ   

مدل هاي سري PN : بصورت تک منظوره فقط براي گرم کردن آب استخر  
مدل هاي سري P : بصورت سه منظوره براي گرم کردن آب استخر، تأمین آبگرم سرویس هاي بهداشتی و تأمین گرمایش رادیاتورها  

مدل هاي سري PJ : بصورت چهار منظوره براي گرم کردن آب استخر، آب جکوزي، تأمین آبگرم سرویس هاي بهداشتی و تأمین گرمایش رادیاتورها  
مدل هاي سري J : بصورت سه منظوره براي گرم کردن آب جکوزي، تأمین آبگرم سرویس هاي بهداشتی و تأمین گرمایش رادیاتورها  

     EMERALD® لیست قیمت پکیج گرمایشی تخصصی مجموعه هاي استخر ، امرالد
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