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   شوفاژکار با داشتن نزدیک به50 سال سـابقه در زمینه تأسیسـات ، در حال 

حــاضــــر  به عنوان بزرگترین تولیدکننده و صــــــادرکننده بویلرهاي چـدنی در 

خــاورمیانه شــناخته میشود و محصـوالت خود را به کشـور هاي اروپایی از قبیل اسپانیا ، یونان ، 

روسیه ، ترکیه و کـشور هاي آسیایی مانند اردن ، لبنان ، عراق ، افغانسـتان ، سـوریه و کشـورهاي آســیاي 

میانه از قـبیل ارمـنستان ، گـرجستان ، ازبکـستان و آذربایجـان صـادر می نماید. 

شـرکت صنعتی  شــوفاژکار  به  عـنوان  

یکی از شرکت هاي فعـال در حوزه تأسـیســات  و 

ریخته گري  فعالیت خود را در سـال  1350 آغاز نمود . 
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فن دار و اتمسفریک

فن دار و اتمسفریک

مشعل هاي گاز سوز 120 و 240

Kw١٢٠ و ٢٤٠

دور موتور

mbarفشار گاز متناسب

Rpm٢٨٠٠

١٥ الی ٤٠

مشعل هاي گاز سوز شوفاژکار

     انتخاب ، نصـب و راه اندازي بویلر و مشــعل شـوفاژکار عالوه بر کاهـش آالینده هاي ناشی از احــتراق، اطمینان به افزایش راندمان حرارتی و کاهش مصــرف 

انرژي را تضمین می نماید.

  در ســـالیان گذشته، همــواره بویلر هاي چـدنی شــوفاژ به تنهـایی عـرضه می شدندکه  خــریداران این محصــول را به تهیه مشـعلی براي تجهیز کردن بویلر 

به منظور بهره برداري از موتورخــانه ملزم می کرد. عــرضه مســـتقل دو تجهیزات وابسـته به هم بعضـاً به صورت غیر کارشناسی صورت می گرفت و باعث آسیب 

دیدن بویلر، مشـــعل و یا هر دو می گردید و در نهـایت  نیازمندیهاي گرمایشــی بهره برداران ســاختمان برآورده نمی شد. در جــهت رفع این مشــکل، شــرکت 

صنـعتی شـــوفاژکار درصدد آن برآمد تا نسـبت به انتخاب استاندارد بویلر به همراه مشعل و عرضه همزمان دو محصول اقـدام نماید.



سوپر500 ، 500+

٥ الــی ٩ 

١٢٤٠٠٠ الــی ٢٥٨٠٠٠

طول ٩٤ الی ١٤٦عرض: ٧٣.٨  ارتفاع: ٨٤

٥٤٠ الی ٨٦٠

موتورخانه یکپارچه آذرخش

موتورخانه یکپارچه هورخش

دیگ هاي سوپر200 ، 200+

٤ الــی ٨ 

٣٣٥٠٠ الــی ٦٧٥٠٠

طول ٦٤ الی ١٠٤ عرض:٥١  ارتفاع: ٨٤

١٨٥ الی ٢٨٣

مشعل هاي این محصوالت

سوالر

سوالر

پکیج هاي استخري و جکوزي آکواتک

  ٩,٦ 

٨٣١٠٠  و  ١٤٦٠٠٠

۱۵۰

طول   ١٣٥عرض:   ٦٤  ارتفاع:  ۸۵٩٨

  ٣٢٠,٣٠٠ 

  ٤٥٠,٤٤٠ 

 ٦٥,٤٠  حجم آبگیري دیگ

طول   ١٤٤ عرض:  ٧٠ ارتفاع:  ١٠٤

۱۵۰

۸۵

ظرفیت مبدل جکوزي

٧٠٠٠٠  ,  ١٢٩٠٠٠ظرفیت مبدل استخر

٤٣٠٠٠

ضمنا پکیج هاي استخري مجهز به

 مبدل پوسته - لوله از جنس استنلس استیل به منظور تهیه آبگرم استخر و جکوزي می باشد.

و جکوزي استخر  انواع  آب  گرمایش   ،

٥ ، ٧ و  ٩

٤٣٧٠٠ ، ٦٣٤٠٠ و ٨٣١٠٠

دیگ هاي شرکت صنعتی شوفاژکار با مشعل هاي گازسوز و گازوییل سوز قابلیت استفاده داشته و در صورت نصب صحیح به مدت 10 سال گارانتی می شود.


