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های مسکونی ، تجاری و هیتر ازجمله محصوالت گرمایشی است که استفاده از آن برای تأمین حرارت مورد نیاز مکان

 خرید هیتر اداری ، صنعتی ، نگهداری و پرورش و کشاورزی ضروری است. در این مقاله قصد داریم شما را با نحوه

 .های مسکونی آشنا کنیممناسب برای مکان

  

 ان خود نوع هیتر مورد نظر را انتخاب کنیدبا توجه به مک. 

 :شونددر انواع مختلف ساخته می هیترهای صنعتی

 هیتر صنعتی برقی

http://هیتر.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%aa%d8%b1/


 هیتر صنعتی گازوئیلی

 هیتر صنعتی گازی

 ....و

  

  

کننده آن است که هیتر مورد نظر برای استفاده در چه مکانی مناسب ها در هیتر مشخصها و خروجیشیوه قرار گرفتن فن

 .ها در بغل و خروجی در باال قرار گرفته است استفاده کنیدهای پرورش گل باید از هیترهایی که فن آنت. در گلخانهاس

  

 هیتر گلخانه

شان در پایین است. نوع دیگری از ها در بغل و خروجیفرنگی باید از هیترهایی استفاده کنید که فنهای توتدر گلخانه

د توانیها را میر بغل و خروجی در سقف و یا فن در سقف و خروجی از پایین است. این دستگاهها دهیترها هستند که فن آن

 .ها استفاده کنیدهای مختلف و مرغداریها ، گلخانهها ، کارگاهدر کارخانه

موشکی  جت هیتر یا هیترجت کاره دارید بهتر استهای نیمهبرای مرغداری ، کارگاه یا ساختمان خرید هیتر اگر قصد

 .کش راندمان بسیار باالیی در تأمین حرارت دارندها به دلیل عدم استفاده از دودبخرید. این دستگاه

 به قدرت هوادهی و گرمادهی دستگاه توجه کنید. 

ها بر حسب متر مکعب در ساعت و به قدرت هوادهی و گرمادهی آن توجه کنید. قدرت هوادهی فن خرید هیتر در هنگام

را در آن استفاده کنید از حجم بیشتری قدرت گرمادهی بر مبنای کیلوکالری است. اگر فضایی که می خواهید هیتر 

 .برخوردار باشد باید از هیتری استفاده کنید که قدرت هوادهی و گرمادهی باالتری نیز داشته باشد

  

 به میزان مصرف انرژی دستگاه توجه کنید. 

ها ین نوع دستگاهبرخوردار باشد در اولویت است. خرید ا A همانند سایر تجهیزات گرمایشی خرید دستگاهی که از برچسب

مصرف مانند مشعل ایران رادیاتور از توجهی کاهش دهد. استفاده از قطعات کمتواند مصرف انرژی را به نحو قابلمی

 .های گرمایشی استعوامل کاهنده مصرف انرژی دستگاه

 به جنس بدنه دستگاه توجه کنید. 

 صورتهایی که بهت ، در اولویت قرار دهید. بدنه دستگاهها از جنس استیل استنلس اسهایی را که بدنه آنخرید دستگاه

شود تا در مقابل رطوبت و ضربه دوام باالیی آمیزی میای رنگشوند با استفاده از رنگ ضدزنگ کورهای تولید میحرفه

 .داشته باشند. برای استحکام بیشتر باید بدنه دستگاه بر روی یک شاسی فوالدی سوار باشد

 خرید باید کوره مقاومی داشته باشددستگاهی که می. 
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ند که گیرای از جنس مناسب داشته باشد. هیترهای استاندارد از کوره استیل نسوز بهره میخرید باید کورهدستگاهی که می

 .دوام بیشتری دارند

 به استانداردهای دستگاه توجه کنید. 

 .و نشان ملی استاندارد ایران هستند ISOاروپا ،  CE های استاندارد معتبر جهانی مانندهیترهای استاندارد دارای نشان

 برند قطعات سازنده دستگاه را مدنظر قرار دهید. 

ها زنده آنکنند. به همین دلیل برند ساقطعاتی مانند مشعل و فن نقش مهمی در راندمان گرمادهی و هوادهی دستگاه ایفا می

بسیار مهم است. بهترین مشعل موجود در ایران مشعل ایران رادیاتور است که عالوه بر دارا بودن مهر استاندارد ملی ایران 

 .شده است و نیازی به توضیح ندارداست. برند دمنده نیز در صنعت فن سازی ایران شناختهمندانرژی بهره A از برچسب

  

 


