G A R M ATA A B
RADIANT HEATING SYSTEM

سالـنهای مرغــداری

مرغداری مادر طیور بهشت

مازندران  -تنکابن

به عنوان مجری پروژه های بزرگ تأسیسات ساختمانهای عمومی و صنعتی در سال
شرکت
 1360تأسیس شد .این شرکت به پشتوانه  30سال سابقه فعالیت خود  ،اقدام به وارد نمودن تکنولوژی ساخت و
انگلستان
با همکاری شرکت
تولید دستگاههای گرمایش تابشی با نام ثبت شده
نمود .این شرکت با ساخت و تجهیز آزمایشگاهی مجهز در محل کارخانجات تولیدی خود  ،موفق به اخذ تأییدیه
گردیده است.
های مختلف از جمله نشان استاندارد ملی محصول
تأمین گرمایش بالغ بر  5،000،000متر مربع در بیش از  4500پروژه در فضاهای مختلف با استفاده از
و همچنین صادرات محصول به کشورهای مختلف ،تعهد مدیران شرکت به حفظ و
دستگاههای
ارتقاء رضایتمندی مشتریان را اثبات نموده است.
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عضو انجمن صنایع لوازم
خانگی ایران

گواهینامه ی آزمایشگاه
استاندارد 17025

عضو انجمن صنعت
تأسیسات

عضو سندیکای شرکت های
تأسیساتی و صنعتی ایران

G A R M ATA A B

4

مرغداری آقای دکتر صادقی

میانه

استاندارد محصول
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به جهت اهمیت ویژه ایمنی و عملکرد در دستگاههای گاز سوز  ،در
تاریخ  1389/03/05متـن استانــدارد ((بخاری لوله ای تابشی سقفی تک مشعله برای مصارف غیر خانگــی ))
را بر اسـاس ماخـذ استاندارد  BSEN416-1:1999تــدوین و بـا شماره  12871-1بصــورت استاندارد ملـی
انتشار داد.
شرکت ایران مشعل با تالش و صرف هزینه های بسیار زیاد ،اقـدام به ساخت و تجهیز آزمایشگاه تحقیقاتی
دستگاه های گرمایش تابشی گــاز سوز به منظور اثبات انطباق محصوالت تولیدی با استاندارد فوق نمـود.
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انطباق محصوالت تولیدی با استاندارد BSEN416-1:1999و أخذ تاییدیه از شرکت AMBIRAD UK

اولین و تنها دارنده نشان استاندارد دستگاههای گرمایش تابشی گاز سوز از سازمان استاندارد ملی ایران
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آزمایشگـاه تست و تحقیقاتی شرکت ایران
مشعل بر اساس استاندارد  ISO 17025پیاده
سازی شده و موفق به اخذ تاییدیه از سازمان

اخذ تاییدیه به عنوان اولین و تنها آزمایشگاه
همکار اداره کل استاندارد استان تهران

ملی تائید صالحیت ایران گردیده است.
*به ضرورت نشان استاندارد ایمنی و عملکرد محصول در دستگاههای گازسوز توجه نمایید.
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مرغداری آقای عاشوری
گلستان
علی آباد کتول

چرخه حرارت در دستگاه
در این دستگاه گاز شهری توسط مشعل مخصوص با شعله طویل ،درون لوله ای با ضریب تابش زیاد می سوزد .حرارت
ایجاد شده به امواج حرارتی مادون قرمز تبدیل شده و بوسیله سطوح منعکس کننده ( )Reflectorکه به شکل ذوزنقه
در قسمت باالی دستگاه قرار گرفته ،به نقاط مورد نظر می تابد .این امواج بنابر خاصیت خود در اثر برخورد به گرما
تبدیل شده و احساس بسیار مطلوبی نظیر حرارت خورشید در طیور ایجاد می کند.

مشعـل
ورود هوا
لوله تابشی
رفلکس(منعکس کننده)
رفلکتورثانویه
توریوالتور

فن ویژه ضد آب
IP55

Electromagnetic spectrum
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خروج
محصوالت
احتراق
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بهینه است؟

چرا

روش گرمایش در سالن مرغداری ها در حال حاضر عمدتاً روش جابجایی
هوا (انواع مختلف بخاری های هوای گرم) میباشد که توأم با اتالف زیاد
انرژی است .تعداد دفعات تهویه در مرغداریها از سایر فضاهای صنعتی
بسیار بیشتر است .لذا انرژی گرمایی جذب شده توسط هوا ،قبل از تبادل
حرارتی با محیط و پرندگان موجود در کف سالن ،از طریق فنهای تهویه
به خارج از سالن تخلیه میشود که به منزله هدر رفتن منابع مالی ارزشمند
و انرژی است .رطوبت و خیسی بیش از حد کف سالن و سرد بودن کف
(در حالی که سقف گرم است) از مشکالت سیستمهای متداول غیر تابشی
است.
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سیستم گرمایش تابشی ،انرژی گرمایی را بدون دخالت هوا به کف سالن
منتقل می کند و بستری گرم و مطلوب برای پرنده ایجاد میکند و از
طرفی با رساندن تعداد دفعات تهویه به حد استاندارد بدون نگرانی از اتالف
انرژی -به بهبود کیفیت محصول نیز کمک شایانی مینماید.
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مقایســه ی هزینـه ی گــرم کننده ها
گرمایش مرکزی
هزینه ی طراحی

تجهـیز ا ت

100
بویلرها  ،مشعل ها ،
لوله کشی ها ،گرم کننده ها
( ،)UNIT HEATERSپمپ ها،
شیرآالت،کنترلها  ،عایقها،
کانال عبور لوله ها  ،تابلو های
برق و ...

100

درصد صرفه جویی
صفر

100

دستگاه ها و
لوله کشی گاز

 40الی 60

 40الی 60

هزینه ی اجرا

100

نگهـداری

100

10

90

سوخت مصرفی

100

5
 40الی 60

95

برق مصرفی

100

10

90

آب مصرفی

100

صفر

100

 40الی 60
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مرغداری آقای رحیمی
اصفهان  -نجف آباد

مزایـای گرماتـــاب در مرغــداری

نصب سریع و رایگان
گرمایش مطلوب بستر پرنده و
کنترل دقیق درجه حرارت سالن

گرمایشمطلوبمرغداری

كنترل رطوبت هوای سالن
و خشكی كف سالن

در
مرغـــداری ها
G A R M ATA A B

نصب زیر سقف و استفاده مفید
از فضای مرغداری

 50%کاهش مصرف گاز  90% ،کاهش مصرف برق
به موتورخانه ی مرکزی نیاز ندارد
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توزیع یكنواختتر حرارت و
جلوگیری از ازدحام طیور

مرغداری آذربال

اردبیل  -سبالن

مشخصـــات فنــی دستگــاه ها

وزن دستگاه
()kg

ارتفاع نصب
()m

عرض دستگاه
()cm

طول دستگاه مصرف برق
()m
w

میزان مصرف

گاز طبیعی m3/h

فشار 17.8 m bar

(فشار خانگی)

ظرفیت حرارتی
kCal/h

(گاز طبیعی)

مدل دستگاه

118

4-3

46

12/70

80

3/8

34400

AR40SL

134

4-3

46

15/15

100

4/7

45000

AR50SL

141

5-4

46

16/1

100

5

55500

AR55SL

165

5-4

46

18/6

100

6/1

58500

AR65SL

با طول بلند-جهت گرمایش فضاهای با ارتفاع کم

مشعل گازسـوز و فن دستگاه گرماتــاب مخصوص مرغــداری

فن ویژه با الکترو موتور مقاوم در
برابر حرارت و رطوبت ()IP55
با الکتروموتور RPMایتالیا
(ویژه مکانهای با رطوبت زیاد)
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-گرماتاب مدل خطی SL
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مرغداری زربال | مرغ مادر
 ۵دستگاه

1395
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مرغــداری آقای جوادی

گیالن  -رشت
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نمایندگـی ها و عـاملین فـروش
البرز -تأسيسات سبز البرز
محمد شیرازی بهشتي
0912-3021791
اراک
محمد راهزانی
0918-3630127

130و026-33500120

086-34055532

قزوین -دفتر فنی پیرزاد
خانعلی پیرزاد
028-33363906

0912-1718063

کاشان -شرکت کاشان مکانیک
محمد مکارم
031-55239205
0913-1617035

اردبیل -دفتر فنی قامتی
مهندس بهزاد قامتی

کرمان -تأسیساتی خانه گرماسازه کرمان
سیف اله ابراهیمی
0913-1410229
034-32444185

اصفهان -دفتر فنی صیام پور
مهدی صیام پور
031-35239886

كرمانشاه -شرکت پادین سازه اطلس
امیر ولیانی
083-38433083
0918-3887410

041-35247603 -4

گرگان  -شرکت اسکان سازه جوان
ابوالفضل ميرشاهدهي ،محمد کاویانی
017-32552750
0911-8693670

0914-4524193

0913-3154194

تبریز -دفتر فنی مهندسی فهیمی
محمدرضا فهيمي
0914-3161929

تهران -فروشگاه تأسیسات قائم
مهدی فراتی
021-88328222-3
رشت -شرکت یستکو
فرید رئوف
013-33112659
0911-3333430
زنجان -شرکت خطوط خمسه
عبدالمجید فالح
0912-6415772

024-33771481

شهرکرد -شرکت فنی مهندسی ماهوت
ماشاء اله صفری
0913-1820383

038-3338525

شیراز -شرکت تبرید جام جم
عبدالحسین صبوری
0917-1116804
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071-38206322

خرم آباد  -فروشگاه تأسیسات شهر
عرفان وفايي پور
066-33222357

0916-3603627

مشهد -دفتر مهندسی تی.سی.کو
مجید جعفرزاده-علی رجب زاده
0915 -3112003
0915 -۵۲۲۲۱۷۵

051-38439794

مازندران -مجتبی حسین پور
۰۹۱۱-2270769
همدان -شرکت گازرسانی رامین
علی ولي محمدي
0918-3113909
081-32666020
یزد -شرکت یزد دما
حسین كفاش
0913-1548623

035-38264055-6

 3سال گارانتی
 10سالگارانتیلولههایتابشی
بازدید و نصب رایگان

 15سال خدمات
پس از فروش

اولین تولید کننده گرم کننده تابشی و تنها
دارنده نشان استاندارد  12871-1در ایران
با نام و نشان ثبت شده:

