
 ضرورت استفاده از هیتر گلخانه ای

در گلخانه هایی که برای پرورش گل و گیاه نگهداری می شوند دما باید در دمای بهینه 
و مطلوب به صورت ثابت نگه داشته شود تا حیات گل و گیاه با مشکل مواجه نشود. 
بدین صورت که در زمستان که دمای هوا کاهش پیدا می کند باید از دستگاه های  

ید از شود و در تابستان که هوا گرم تر می شود باگرمایشی استفاده کرد تا هوا گرم تر 
 .دستگاه هایی استفاده کرد که بتواند دما را کاهش دهد

 هاجت هیتر  برای گرم کردن محیط گلخانه می توانید از هیترهای آتش درون یا
استفاده کنید. تفاوت جت هیترها این است که آن ها دودکش ندارند و استفاده از 
آن ها می تواند به دلیل وارد شدن دود به محیط درون گلخانه باعث کاهش راندمان 

 .تولید محصوالت کارخانه شود

ن  و آتش درون می توان برای تولید حرارت در در  گلخانه ای هیتر اما در مقابل از
گلخانه ها با راندمان بسیار باالیی استفاده کرد. استفاده از این هیترها هیچ گونه 

 گلخانه ای  هیتر  عوارضی برای گل و گیاه و افراد موجود در کارخانه یا کارگاه ندارد.این
 .درصد گرمای تولیدی خود را به محیط گلخانه وارد کنند 09قادر هستند حدود 

تحت برند آرارات و سوپر آرارات از بهترین قطعات ساخت  اسکندری  هیتر گلخانه ای
کارخانه های داخل و خارجی بهره می گیرند. استفاده از تابلو برق تمام اتوماتیک طرح 
ریتال آلمان ، فن دمنده ، مشعل ایران رادیاتور و پمپ دانفوس از جمله قابلیت هایی 

 .ا استهستند که هیترهای گروه صنعتی اسکندری مجهز به آن ه

هیترهای موشکی و هیترهای آتش درون توسط کارخانه های مختلفی تولید می شوند  
که کارخانه گروه صنعتی اسکندری از جمله آن ها است. گروه صنعتی اسکندری با 

سال سابقه فعالیت در زمینه دستگاه های گرمایشی و گرمایشی تولید کننده انواع  52
 .ه گروه صنعتی اسکندری در ارومیه واقع استبخاری های گلخانه ای است. کارخان
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