
 گرمابان

 کیفیت را از ما بخواهید
 ارائه کننده بهترین خدمات پس از فروش

مابانبخاری های فضای آزاد گر  
 هرمی، ارچی،ق: گرمابان عرضه کننده انواع بخاری های فضای باز

 شهری قارچی اجاقی،  رومیزی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.18cm 

2222 cm 

 

 مشخصات محصول:

 PHNG01  مدل:

 جنس: استیل ضد زنگ ، آهن با رنگ کوره ای

 کیلو وات 1.توان: 

 210-2150(: kg/hمصرف گاز )

 22.-52محدوده شعاع گرمایش: 

 نوع فندک: پالسی تمام اتوماتیک

 دارای سنسور قطع کن گاز در هنگام قطعی موقت گاز

 دارای سنسور قطع کن گاز درصورت  واژگونی بخاری

 جهت استفاده در فضای باز

 بار 8222عمر باطری جرقه زن )تعداد دفعات(: 

 قابلیت تنظیم درجه حرارت

 5.8*2222اندازه ابعاد ظاهری )میلی متر(: 

 8.وزن خالص )کیلوگرم(: 

 ( LPGنوع گاز: پروپان یا بوتان )

 کانادا  CSAاروپا و     CEدارای استانداردهای 

 

 

 بخاری قارچی شهری با قابلیت تنظیم ارتفاع 



8218cm 

8215cm 

 

 مشخصات محصول:

 PHPO02  مدل:

 ، آهن با رنگ کوره ای جنس: استیل ضد زنگ

 کیلو وات 1توان: 

 210-2150(: kg/hمصرف گاز )

 02-12: محدوده شعاع گرمایش

 تمام اتوماتیک نوع فندک: پالسی

 دارای سنسور قطع کن گاز در هنگام قطعی موقت گاز

 دارای سنسور قطع کن گاز درصورت  واژگونی بخاری

 جهت استفاده در فضای باز

 بار 8222عمر باطری جرقه زن )تعداد دفعات(: 

 قابلیت تنظیم درجه حرارت

 828*825اندازه ابعاد ظاهری )میلی متر(: 

 811وزن خالص )کیلوگرم(: 

 ( LPGنوع گاز: پروپان یا بوتان )

 کانادا CSAو  اروپا    CEدارای استانداردهای 

 

 

ای کوره رنگ, ومیزیر چیقار بخاری  



04cm 

.22cm 

 

 مشخصات محصول:

 OHPC03  مدل:

 جنس: استیل ضد زنگ ، آهن با رنگ کوره ای

 کیلو وات 8-1توان: 

 2122-2150(: kg/hمصرف گاز )

 22.-02شعاع گرمایش: محدوده 

 نوع فندک: پالسی تمام اتوماتیک

 دارای سنسور قطع کن گاز در هنگام قطعی موقت گاز

 دارای سنسور قطع کن گاز درصورت  واژگونی بخاری

 جهت استفاده در فضای باز

 بار 8222عمر باطری جرقه زن )تعداد دفعات(: 

 قابلیت تنظیم درجه حرارت

 042*222.متر(: اندازه ابعاد ظاهری )میلی 

 1.وزن خالص )کیلوگرم(: 

 ( LPGنوع گاز: پروپان یا بوتان )

 کانادا CSAاروپا و     CEدارای استانداردهای 

 

 

 هیتر اجاقی ،رنگ کوره ای



05cm 

222cm 

 

 مشخصات محصول:

 HHSQ04  مدل:

 جنس: استیل ضد زنگ 

 کیلو وات ..توان: 

 210-2108(: kg/hمصرف گاز )

 22.-52محدوده شعاع گرمایش: 

 نوع فندک: پالسی تمام اتوماتیک

 دارای سنسور قطع کن گاز در هنگام قطعی موقت گاز

 دارای سنسور قطع کن گاز درصورت  واژگونی بخاری

 جهت استفاده در فضای باز

 بار 8222عمر باطری جرقه زن )تعداد دفعات(: 

 قابلیت تنظیم درجه حرارت

 052*2222اندازه ابعاد ظاهری )میلی متر(: 

 28وزن خالص )کیلوگرم(: 

 ( LPGنوع گاز: پروپان یا بوتان )

 کانادا CSAاروپا و     CEدارای استانداردهای 

 

 

 هیتر ایتالیایی هرمی تمام استیل با شیشه کوارتز



81.5cm 

223.8cm 

 

 مشخصات محصول:

 PHSS05  مدل:

 جنس: استیل ضد زنگ 

 کیلو وات ..توان: 

 210-2108(: kg/hمصرف گاز )

 22.-52محدوده شعاع گرمایش: 

 نوع فندک: پالسی تمام اتوماتیک

 دارای سنسور قطع کن گاز در هنگام قطعی موقت گاز

 بخاریدارای سنسور قطع کن گاز درصورت  واژگونی 

 جهت استفاده در فضای باز

 بار 8222عمر باطری جرقه زن )تعداد دفعات(: 

 قابلیت تنظیم درجه حرارت

 5.8*2215اندازه ابعاد ظاهری )میلی متر(: 

 8.وزن خالص )کیلوگرم(: 

 ( LPGنوع گاز: پروپان یا بوتان )

 کانادا CSAاروپا و     CEدارای استانداردهای 

 

 بخاری قارچی تمام استیل



81.5cm 

 

 مشخصات محصول:

 PHST06  مدل:

 جنس: استیل ضد زنگ 

 کیلو وات ..توان: 

 210-2108(: kg/hمصرف گاز )

 22.-52گرمایش: محدوده شعاع 

 نوع فندک: پالسی تمام اتوماتیک

 دارای سنسور قطع کن گاز در هنگام قطعی موقت گاز

 دارای سنسور قطع کن گاز درصورت  واژگونی بخاری

 جهت استفاده در فضای باز

 بار 8222عمر باطری جرقه زن )تعداد دفعات(: 

 قابلیت تنظیم درجه حرارت

 5.8*2215 اندازه ابعاد ظاهری )میلی متر(:

 8.وزن خالص )کیلوگرم(: 

 ( LPGنوع گاز: پروپان یا بوتان )

 کانادا CSAاروپا و     CEدارای استانداردهای 

 

 

 استیل میزدار بخاری قارچی تمام



81.5cm 

223.8cm 

 

 مشخصات محصول:

 PHST07  مدل:

 جنس: استیل ضد زنگ 

 کیلو وات ..توان: 

 210-2108(: kg/hمصرف گاز )

 22.-52گرمایش: محدوده شعاع 

 نوع فندک: پالسی تمام اتوماتیک

 دارای سنسور قطع کن گاز در هنگام قطعی موقت گاز

 دارای سنسور قطع کن گاز درصورت  واژگونی بخاری

 جهت استفاده در فضای باز

 بار 8222عمر باطری جرقه زن )تعداد دفعات(: 

 قابلیت تنظیم درجه حرارت

 5.8*2215 اندازه ابعاد ظاهری )میلی متر(:

 8.وزن خالص )کیلوگرم(: 

 ( LPGنوع گاز: پروپان یا بوتان )

 کانادا CSAاروپا و     CEدارای استانداردهای 

 

 

 بخاری قارچی مشکی



81.5cm 

223.8cm 

 

 مشخصات محصول:

 PHBT08  مدل:

 جنس: استیل ضد زنگ 

 کیلو وات ..توان: 

 210-2108(: kg/hمصرف گاز )

 22.-52محدوده شعاع گرمایش: 

 نوع فندک: پالسی تمام اتوماتیک

 دارای سنسور قطع کن گاز در هنگام قطعی موقت گاز

 درصورت  واژگونی بخاریدارای سنسور قطع کن گاز 

 جهت استفاده در فضای باز

 بار 8222عمر باطری جرقه زن )تعداد دفعات(: 

 قابلیت تنظیم درجه حرارت

 5.8*2215اندازه ابعاد ظاهری )میلی متر(: 

 8.وزن خالص )کیلوگرم(: 

 ( LPGنوع گاز: پروپان یا بوتان )

 کانادا CSAاروپا و     CEدارای استانداردهای 

 

 

 بخاری قارچی قهوه ای میزدار 



90 cm 

220 cm 

 

 مشخصات محصول:

 PHNA09  مدل:

 جنس: ورق آهن

 رنگ: مشکی، نقره ای الکترواستاتیک

 کیلو وات ..توان: 

 210-2108(: kg/hمصرف گاز )

 22.-52محدوده شعاع گرمایش: 

 نوع فندک: پالسی چرخشی

 جهت استفاده در فضای باز

 قابلیت تنظیم درجه حرارت

 822*2222اندازه ابعاد ظاهری )میلی متر(: 

 4.وزن خالص )کیلوگرم(: 

 ( LPGنوع گاز: پروپان یا بوتان )

 

 

 

 

 

 بخاری قارچی شهری  ایرانی



90 cm 

220 cm 

45 cm 

 

 مشخصات محصول:

 PHLA10  مدل:

 جنس: ورق آهن

 رنگ: مشکی، نقره ای الکترواستاتیک

 کیلو وات ..توان: 

 210-2108(: kg/hمصرف گاز )

 22.-52محدوده شعاع گرمایش: 

 نوع فندک: پالسی چرخشی

 جهت استفاده در فضای باز

 قابلیت تنظیم درجه حرارت

 822*2222اندازه ابعاد ظاهری )میلی متر(: 

 24وزن خالص )کیلوگرم(: 

 ( LPGنوع گاز: پروپان یا بوتان )

 

 

 

 

 بخاری قارچی کپسولی ایرانی


