
پکیج هاى شوفاژ دیوارى هوشمندشوفاژکار 
پکیج هاى شوفاژ دیوارى شوفاژکار با بهره گیرى از طراحى ایتالیــایى و استفــــاده از باکیفیت ترین قطعات تولید مى گردد. این محصوالت 
براى ساختمان هایى که امکان ایجاد موتورخانه نداشته و یا تاسیس موتورخانه مقرون به صرفه نمى باشد، بسیار مناسب هستند.پکیج هاى 
دیوارى مناسب براى آپارتمان ها از متراژ 60 متر تا 220 متر در مناطق با آب و هواى معتدل و در همان طبقه کارایى دارند. این محصوالت 
داراى 6 ماه گارانتى تعویض ، 24 ماه ضمانت قطعات و نصب رایگان مى باشند. پکیج هاى دیوارى  شوفاژکار داراى پروانه استاندارد اجبارى 

به شماره 7682273995 مى باشد.

پکیج هاى زمینى شوفاژکار
پکیج هاى فن دار و غیر فن دار زمینى در دو سایز کوتاه و بلند در فضاهاى خارجى ساختمان ها ، ویالها، و .... مناسب مى باشند.این پکیج ها 
استفاده در  قابلیت  باشند.این پکیج  بهداشتى و آب گرم شوفاژ مورد توجه مصرف کنندگان مى  آبـــگرم  تولید همزمان  قابلیت  به دلیل 
ساختمان هایى که از پخش کننده حرارت نظیر رادیاتور ، فن کوئل ، گرمایش از کف و داکت اسپیلت استفاده مى کنند، را دارا مى باشد. 
دیگ چدنى این محصول 10 سال ، سایر متعلقات آن به مدت یکسال گارانتى و نصب رایگان مى باشد. پکیج زمینى شوفاژکار داراى پروانه 

استاندارد اجبارى به شماره 7682025995 مى باشد.

ابعاد(طولx عرضx ارتفاع)

سیستم خروج 
گازهاى احتراق

مدل

توان حرارتى 

Kgوزن خالص

cm

kw

24FX228FX2

2428

3637

فن دار با محفظه احتراق بسته 

 72 x 40 x 30

پکیج دیوارى هوشمند الگانت 

پکیج هاى زمینى مدل P فن دار وغیر فن دار

155 تا 205 وزن پکیج 

ابعاد پکیج بلند

تعداد پره 

ظرفیت حرارتى 

ابعاد پکیج کوتاه 

عدد

cm

cm

kg

kw

5 ،6 و 7

42، 52 و 63
ارتفاععرضطول 
657081

ارتفاععرضطول 
6570114

بلند  کوتاه
195 تا 245

سیستم خروج 
گازهاى احتراق

مدل

توان حرارتى 

Kgوزن خالص

cm

kw

24FH228FH232FH240FH2

2428

3637

 72 x 40 x 30 76 x 43 x 32 80 x 46 x 33

3240

4043

فن دار با محفظه احتراق بسته 

ابعاد(طولx عرضx ارتفاع)

پکیج دیوارى هوشمند کامفورت

آدرس : تهران، خیابان طالقانى، بین مفتح و ملک الشعراى بهار، پالك180، طبقه اول 
تلفن:42401-021 فکس: 021-45583710 

 www.chau�agekar.com

شرکت صنعتى شوفاژکار به عنوان یکى از شرکت هاى فعال در حوزه تاسیسات و ریخته گرى فعالیت خود را در سال 1350 آغاز نمود.
شوفـــاژکـار با بیش از 50 سال سابقه در زمینه تاسیسات، در حال حاضر به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادرکننده بویلرهاى چدنى 
در خاورمیـــانه شنــــاخته مى شود و محصوالت خود را به کشورهاى اروپایى از قبیل اسپانیا، یونان، روسیه، ترکیه و کشورهاى آسیایى 

مانند اردن، عراق، افغانستان، سوریه و کشورهاى آسیاى میانه از قبیل ارمنستان، گرجستان، ازبکستان و آذربایجان صادر مى نماید. 

واحد برتر 

رعایت حقوق مصرف کنندگان کشور سالهاى

 1400-1397-1396-1395-1394

واحد نمونه

 استاندارد ملى کشور سالهاى

1400-1399-1397-1396

واحد نمونه

 صادرکننده ملى کشور سالهاى

1400-1399-1395-1394

کاتالوگ محصوالت 
CKCI 167/1



مشعل هاى گاز سوز شوفاژکار 
 در ســـالیان گذشته، همــواره بویلر هاى چـدنى شــوفاژ به تنهـایى عـرضه مى شدندکه  خــریداران این محصــول را به تهیه مشعلى 
براى تجهیز کردن بویلر به منظور بهره بردارى از موتورخــانه ملزم مى کرد. عــرضه مســتقل دو تجهیزات وابسته به هم بعضًا به صورت 
غیر کارشناسى صورت مى گرفت و باعث آسیب دیدن بویلر، مشـعل و یا هر دو مى گردید و در نهـایت  نیازمندى هاى گرمایشى بهره 
برداران ســاختمان برآورده نمى شد. در جــهت رفع این مشکل، شــرکت صنـعتى شـــوفاژکار درصدد آن برآمد تا نسـبت به انتخاب 
استاندارد بویلر به همراه مشعل و عرضه همزمان دو محصول اقـدام نماید.  انتخاب ، نصب و راه اندازى بویلر و مشعل شـوفاژکار عالوه بر 
کاهـش آالینده هاى ناشى از احــتراق، اطمینان به افزایش راندمان حرارتى و کاهش مصرف انرژى را تضمین مى نماید.  این محصول داراى 

  12ماه گارانتى مى باشد. مشعل هاى  شوفاژکار داراى پروانه استاندارد اجبارى به شماره 7678213985  مى باشد.

پکیج هاى موتورخانه اى شوفاژکار
 سوخت مصرفى مشعل هاى این محصوالت، گاز یا گازوئیل بوده که در ویالهاى بزرگ ، ساختمان هاى چند واحدى، گرمایش آب انواع 
استخر و جکوزى هم مى تواند قابل استفاده باشد. قابلیت سوزاندن گازوئیل در این محصول آن را براى استفاده در محل هایى که لوله کشى 
گاز ندارند و همچنین کارکرد صحرایى در کارگاه ها مطلوب نموده است. دیگ چدنى این محصول 10 سال و سایر قطعات به مدت یکسال 

گارانتى مى گردد. این محصوالت داراى مونتاژ رایگان و پروانه استاندارد اجبارى به شماره 7675120975 مى باشد.
این محصوالت در دو نوع بلند (مجهز به منبع ذخیره آبگرم مصرفى) و کوتاه (مجهز به مبدل صفحه اى استیل)تولید مى شوند. 

حداکثر فشار کارى 

وزن 

بویلرهاى سوالر300
تعداد پره 

ظرفیت حرارتى 

ابعاد 

عدد

cm

kg

bar

kw

5 الى 10

50 الى 104
ارتفاععرضطول 

704682 الى 120

250 الى 450

4

حداکثر فشار کارى 

وزن 

بویلرهاى سوپر300
تعداد پره 

ظرفیت حرارتى 

ابعاد 

عدد

cm

kg

bar

kw

5 الى 9

51  الى 97
ارتفاععرضطول 

704476 الى 101

205 الى 321

4

حداکثر فشار کارى 

وزن 

بویلرهاى سوالر 400
تعداد پره 

ظرفیت حرارتى 

ابعاد 

عدد

cm

kg

bar

kw

7 الى 13

106 الى 257
ارتفاععرضطول 

10156105الى 173

515 الى 893

4

barحداکثر فشار کارى 

وزن 

بویلرهاى سوپر400
تعداد پره 

ظرفیت حرارتى 

ابعاد 

عدد

cm

kg

kw

5 الى 12

138  الى 365
ارتفاععرضطول 

916279 الى 174

370 الى 765

4

حداکثر فشار کارى 

وزن 

بویلرهاى توربو
تعداد پره 

ظرفیت حرارتى 

ابعاد 

عدد

cm

kg

bar

kw

8  الى 15

283 الى 651
ارتفاععرضطول 

15673112الى 263

920 الى 1633

4

حداکثر فشار کارى 

وزن 

بویلرهاى 1300 استار و سوپر هیت
تعداد پره 

ظرفیت حرارتى 

ابعاد 

عدد

cm

kg

bar

kw

7  الى 20

574 الى 1511
ارتفاععرضطول 

90120  163 الى 367

  1495 الى 3965

سوپر هیت:6 / استار:10 

حداکثر فشار کارى 

وزن 

بویلرهاى سوپر 200 و 200+
تعداد پره 

ظرفیت حرارتى 

ابعاد 

عدد

cm

kg

bar

kw

4  الى  8

36 الى 79
ارتفاععرضطول 

645184  الى 104

185 الى 283

4

حداکثر فشار کارى 

وزن 

بویلرهاى سوپر 500 و 500+
تعداد پره 

ظرفیت حرارتى 

ابعاد 

عدد

cm

kg

bar

kw

5  الى  9

144 الى 300
ارتفاععرضطول 

947484 الى 146

540 الى 860

4

بویلرهاى چدنى شوفاژکار
دیگ هاى چدنى شرکت صنعتى شوفاژکار جهت گرمایش مرکزى و آبگرم مصرفى ساختمان ها و مجتمع هاى مسکونى، تجارى، صنعتى، 
بیمارستانى و هتل ها طراحى و ساخته شده است. این دیگ ها به دلیل پره اى بودن قابلیت حمل و مونتاژ در هر موتورخانه اى را به راحتى 
دارند. دیگ هاى چدنى شرکت صنعتى شوفاژکار با مشعل هاى گاز سوز و گازوییل سوز قابلیت استفاده داشته و در صورت نصب صحیح 
به مدت 10 سال گارانتى مى شود.  این محصوالت به جز دیگ هاى سوالر 300 و 400 داراى مونتاژ رایگان مى باشند. دیگ هاى چدنى 

شوفاژکار داراى پروانه استاندارد اجبارى به شماره 7675120975 مى باشد.

موتور خانه یکپارچه آذرخش

ابعاد (مدل کوتاه)

تعداد پره 

ظرفیت حرارتى 

ابعاد (مدل بلند) 

عدد

cm

cm

kw

7،5 و 9

lit160ظرفیت مخزن(مدل بلند)

259 الى 363

290 الى 394

97،74،51
ارتفاععرضطول 

13663145 الى 144
ارتفاععرضطول 

10063102 الى 132

وزن  (مدل کوتاه)

kgوزن  (مدل بلند) 

kg

موتور خانه یکپارچه هورخش

ابعاد (مدل کوتاه)

تعداد پره 

ظرفیت حرارتى 

ابعاد (مدل بلند) 

عدد

cm

cm

kw

4 و 5

lit100ظرفیت مخزن(مدل بلند)

187و213

252و278

49،39
ارتفاععرضطول 
11554134

ارتفاععرضطول 
1055491و114

وزن  (مدل کوتاه)

kgوزن  (مدل بلند) 

kg

پکیج هاى استخرى شوفاژکار
پکیج هاى  استخرى آکواتک شرکت صنعتى شوفاژکار مناسب استخرهاى خانگى در دو مدل 85 و 150بصورت سه منظوره و چهار منظوره 
با هدف تامین آبگرم استخر، جکوزى ، گرمایش محیطى استخر، تامین آبگرم مصرفى طراحى شده است. ضمنا پکیج استخرى مجهز به مبدل 

پوسته-لوله از جنس استنلس استیل به منظور تهیه آبگرم استخر، جکوزى و مبدل صفحه اى جهت تامین آبگرم مصرفى مى باشد.

مشعل گاز سوز 

حداقل ظرفیت

حداکثر ظرفیت

دور موتور

توان الکتروموتور

فشار متناسب

نحوه عملکرد

واحد

kw

kw

rpm

W

mbar

CKI
G65

CKI
G85

CKI
G120

CKI
G180

CKI
G260

CKI
G350/C

CKI
G 380/2S

CKI
G 500/2S

CKI
G380

CKI
G500

CKI
G350/C2S

500           500          380           380          350           350         260          180         124            85            65 

200           100          200           100          200           120         100           75            47            30            40 

       2800        2800        2800        2800        2800        2800        2800        2800       2800        2800       2800

       450           450          370          370           450          450          240         175          100            50            50

       15-40      15-40       15-40     15-40       15-40     15-40       15-40     15-40     15-40       15-40     15-40       

تکتک مرحله ایى
 مرحله ایى

تک
 مرحله ایى

دو
 مرحله ایى

دو
 مرحله ایى

دو
 مرحله ایى

پکیج هاى استخرى و جکوزى آکواتک 

ابعاد (مدل 85)

مدل

ظرفیت حرارتى 

cmابعاد (مدل 150) 

cm

kw

litحجم آب گیرى دیگ

440450

97

85150

طول 

استخرى جکوزىاستخرى

300320
استخرى جکوزىاستخرى

ارتفاععرض
14470104
ارتفاععرضطول 
1356498

وزن  (مدل 85)

kgوزن  (مدل 150) 

kg

kwظرفیت مبدل استخر

kwظرفیت مبدل جکوزى 

4065

80150

4060

170


