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   شوفاژکار با داشتن بیش از 45 سال سابقه در زمینه تأسیســـــــات، در حال حاضر به عنوان بزرگترین تولیدکننده و    شوفاژکار با داشتن بیش از 45 سال سابقه در زمینه تأسیســـــــات، در حال حاضر به عنوان بزرگترین تولیدکننده و 
صادرکننده بویلرهاي چدنی در خاورمیانه شناخته میشود و محصــوالت خود را به کشـــورهاي اروپایی از قبیل یونان صادرکننده بویلرهاي چدنی در خاورمیانه شناخته میشود و محصــوالت خود را به کشـــورهاي اروپایی از قبیل یونان 

اسپانیا، رومانی، ترکیه و کشورهاي آسیایی مانند چین، افغانسـتان، سوریه، عراق، اردن لبنان و کشـورهاي آسیاي میانه اسپانیا، رومانی، ترکیه و کشورهاي آسیایی مانند چین، افغانسـتان، سوریه، عراق، اردن لبنان و کشـورهاي آسیاي میانه 

نیز صادرات مینماید.نیز صادرات مینماید.

پکی جهاي موتورخان هاي (از ظرفیت 31.000 الی 146.200 کیلوکالري بر ساعت) Ÿ(از ظرفیت 31.000 الی 146.200 کیلوکالري بر ساعت) پکی جهاي موتورخان هاي Ÿ

پکی جهاي زمینی (در ظرفی تهاي  24، 32 و 40 کیلووات) Ÿ(در ظرفی تهاي  24، 32 و 40 کیلووات) پکی جهاي زمینی Ÿ

پکی جهاي شوفاژ دیواري (در ظرفی تهاي 24، 28، 32 و 40 کیلووات) Ÿ(در ظرفی تهاي 24، 28، 32 و 40 کیلووات) پکی جهاي شوفاژ دیواري Ÿ

شرکت صـنعتی شـوفاژکار، پس از دریافت تندیس صـادرکننده نمونه ملی و عنوان واحد برتر صـنعتی و معدنی اسـتان شرکت صـنعتی شـوفاژکار، پس از دریافت تندیس صـادرکننده نمونه ملی و عنوان واحد برتر صـنعتی و معدنی اسـتان 

تهران در سالهاي 1394و 1395 با ارتقاء کیفیت محصـوالت و خدمات خود موفق به دریافت “گواهینامه ملی حمایت از تهران در سالهاي 1394و 1395 با ارتقاء کیفیت محصـوالت و خدمات خود موفق به دریافت “گواهینامه ملی حمایت از 

حقوق مصر فکنندگان” از سازمان حمایت مصر فکنندگان و تولیدکنندگان در سالهاي 1394 و 1395 گردید.حقوق مصر فکنندگان” از سازمان حمایت مصر فکنندگان و تولیدکنندگان در سالهاي 1394 و 1395 گردید.

   شرکت صنعتی شوفاژکار به عنوان یکی از شرکتهاي فعال در حوزه تأسیســات و ریختهگري، فعالیت خود را از سال    شرکت صنعتی شوفاژکار به عنوان یکی از شرکتهاي فعال در حوزه تأسیســات و ریختهگري، فعالیت خود را از سال 

1350 آغاز نمود. از ابتداي فعالیت، همواره این شرکت سبد محصــوالت خود را گســترش داده و در این راستا اقدام به 1350 آغاز نمود. از ابتداي فعالیت، همواره این شرکت سبد محصــوالت خود را گســترش داده و در این راستا اقدام به 

تولید دستگا ههاي زیر نموده است:تولید دستگا ههاي زیر نموده است:

انواع بویلرهاي حرارت مرکزي (از ظرفیت 43.000 الی 1.300.000 کیلوکالري بر ساعت) Ÿ(از ظرفیت 43.000 الی 1.300.000 کیلوکالري بر ساعت) انواع بویلرهاي حرارت مرکزي Ÿ

   شوفاژکار با داشتن بیش از 45 سال سابقه در زمینه تأسیســـــــات، در حال حاضر به عنوان بزرگترین تولیدکننده و 
صادرکننده بویلرهاي چدنی در خاورمیانه شناخته میشود و محصــوالت خود را به کشـــورهاي اروپایی از قبیل یونان 

اسپانیا، رومانی، ترکیه و کشورهاي آسیایی مانند چین، افغانسـتان، سوریه، عراق، اردن لبنان و کشـورهاي آسیاي میانه 

نیز صادرات مینماید.

پکی جهاي موتورخان هاي (از ظرفیت 31.000 الی 146.200 کیلوکالري بر ساعت) Ÿ

پکی جهاي زمینی (در ظرفی تهاي  24، 32 و 40 کیلووات) Ÿ

پکی جهاي شوفاژ دیواري (در ظرفی تهاي 24، 28، 32 و 40 کیلووات) Ÿ

شرکت صـنعتی شـوفاژکار، پس از دریافت تندیس صـادرکننده نمونه ملی و عنوان واحد برتر صـنعتی و معدنی اسـتان 

تهران در سالهاي 1394و 1395 با ارتقاء کیفیت محصـوالت و خدمات خود موفق به دریافت “گواهینامه ملی حمایت از 

حقوق مصر فکنندگان” از سازمان حمایت مصر فکنندگان و تولیدکنندگان در سالهاي 1394 و 1395 گردید.

   شرکت صنعتی شوفاژکار به عنوان یکی از شرکتهاي فعال در حوزه تأسیســات و ریختهگري، فعالیت خود را از سال 

1350 آغاز نمود. از ابتداي فعالیت، همواره این شرکت سبد محصــوالت خود را گســترش داده و در این راستا اقدام به 

تولید دستگا ههاي زیر نموده است:

انواع بویلرهاي حرارت مرکزي (از ظرفیت 43.000 الی 1.300.000 کیلوکالري بر ساعت) Ÿ

شوفاژکار،

دریافت تندیس نقره اي حمایت از مصرف کننده

براي سومین سال پیاپی 96 و 95 و 94



دی گهاي چدنی شرکت صنعتی شوفاژکار جهت گرمایش مرکزي و آ بگرم مصـــرفی ساختما نها و مجتم عهاي مســــکونی، تجاري، صنعتی، تفریحی، آموزشی، 

بیمارستانی، هت لها و سیست مهاي جذبی طراحی و ساخته شده است.

دی گهاي شوفاژکار با سه پاس افقی جهت حرکت آتش و دود طراحی شده است تا حداکثر انتقال حرارت بین محصــوالت احتراق و آب در گردش داخل دیگ حاصل 

شود. همچنین عمود بودن کانال هاي دود و آب در پره ها عامل دیگر افزایش راندمان حرارتی است.

این دی گها به دلیل پر هاي بودن قابلیت حمل و مونتاژ در هر موتورخان هاي را به راحتی دارند.

* دی گهاي چدنی شوفاژکار

این دی گها با سوخت گاز یا گازوئیل به راحتی کار کرده و در صورت نصب صحیح به مدت 10 سال ضمانت م یشوند.

تعداد پره

ظرفیت حرارتی

ابعــاد

وزن

حداکثر فشار کاري

kcal/hr
cm

kg

bar

5 الــی 10عدد

43.000 الــی 89.000

طول: 70 الی 120   عرض: 46    ارتفاع: 82

250 الــی 450

4

دیگ هاي 300

تعداد پره

ظرفیت حرارتی

ابعــاد

وزن

حداکثر فشار کاري

kcal/hr
cm

kg

bar

5 الــی 9عدد

43.700 الــی 83.100

طول: 70 الی 101   عرض: 44    ارتفاع: 76

205 الــی 321

4

دیگ هاي سوپر 300

تعداد پره

ظرفیت حرارتی

ابعــاد

وزن

حداکثر فشار کاري

kcal/hr
cm

kg

bar

7 الــی 13عدد

91.000 الــی 221.000

طول: 101 الی 173  عرض: 56    ارتفاع: 105

515 الــی 893

4

دیگ هاي 400

تعداد پره

ظرفیت حرارتی

ابعــاد

وزن

حداکثر فشار کاري

kcal/hr
cm

kg

bar

5 الــی 12عدد

118.700 الــی 313.800

طول: 91 الی 174   عرض: 62    ارتفاع: 79

370 الــی 765

4

دیگ هاي سوپر 400



* موتورخان ههاي یکپارچه شوفاژکار

این محصوالت در دو نوع بلند (مجهز به منبع ذخیره آ بگرم مصرفی) و کوتاه (مجهز به مبدل صفح هاي استیل) تولید م یشوند.

سوخت مصرفی این محصول، گاز یا گازوئیل بوده که در ویالهاي بزرگ و ساختما نهاي چند واحدي هم م یتواند قابل استفاده باشد. قابلیت سوزاندن گازوئیل در این 

محصول آن را براي استفاده در مح لهایی که لول هکشی گاز ندارند و همچنین کارکرد صحرایی در کارگا هها مطلوب نموده است. دیگ چدنی این محصـول 10 سال و 

سایر قطعات به مدت یک سال گارانتی م یگردد.

تعداد پره

ظرفیت حرارتی

ابعــاد

وزن

حداکثر فشار کاري

kcal/hr
cm

kg

bar

8 الــی 15عدد

243.000 الــی 560.000

طول: 156 الی 263   عرض: 73    ارتفاع: 112

920 الــی 1633

4

دیگ هاي توربــو

تعداد پره

ظرفیت حرارتی

ابعــاد

وزن

حداکثر فشار کاري

kcal/hr
cm

kg

bar

7 الــی 20عدد

494.000 الــی 1.300.000

طول: 163 الی 367   عرض: 90    ارتفاع: 120

1495 الــی 3965

سوپرهیت: 6     استــار: 10

دیگ هاي1300 استـار و سوپرهیت

تعداد پره

ظرفیت حرارتی

ابعــاد (مدل بلند)

ابعــاد (مدل کوتاه)

وزن (مدل بلند)

وزن (مدل کوتاه)

ظرفیت مخزن (مدل بلند)

kcal/hr
cm

cm

kg

kg

lit

5 الــی 9عدد

43.700 الــی 83.100

طول: 136 و 144      عرض: 63    ارتفاع: 145

طول: 100 الی 132   عرض: 63    ارتفاع: 102

290 الــی 394

259 الــی 363

160

موتور خانه هاي یک پارچه آذرخـش

تعداد پره

ظرفیت حرارتی

ابعــاد (مدل بلند)

ابعــاد (مدل کوتاه)

وزن (مدل بلند)

وزن (مدل کوتاه)

ظرفیت مخزن (مدل بلند)

kcal/hr
cm

cm

kg

kg

lit

4 و 5عدد

38.700 30.960

طول: 115   عرض: 54    ارتفاع: 134

طول: 105 و 114   عرض: 54    ارتفاع: 91

252 و 278

187 و 213

100

موتور خانه هاي یک پارچه هورخـش



این محصـوالت براي ساختما نهایی که امکان ایجاد موتورخانه نداشته و یا تأسیس موتورخانه مقرون به صرفه نم یباشد، بسـیار مناسب هسـتند و بسـته به مدل، براي 

گرمایش زیربناي مفید 90 مترمربع تا 350 مترمربع (در یک طبقه) قابل استفاده م یباشند.

پکی جهاي شوفاژ دیواري شوفاژکار با بهر هگیري از طراحی ایتالیایی و استفاده از با کیفی تترین قطعات در تولید، در انواع دو مبدل و تک مبدل تولید م یشوند.

*  پکی جهاي شوفاژ دیواري هوشمند  شوفاژکار

این محصوالت داراي نشان استاندارد ملی بوده و شامل 6 ماه گارانتی تعویض، 24 ماه ضمانت قطعات م یباشند.

مدل

توان حرارتی

وزن خالص

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)

kW
kg

cm

24FX1

72 × 40 × 30

پکیج هاي دیواري هوشمند الگانت

242428

353637

24FX228FX2

مدل

توان حرارتی

وزن خالص

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)

kW
kg

cm

24FC2

72 × 40 × 30

پکیج هاي دیواري هوشمندکاپریس

2428

3637

28FC2

مدل

توان حرارتی

وزن خالص

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)

kW
kg

cm

24FH2

72 × 40 × 3076 × 43 × 3280 × 46 × 33

پکیج هاي دیواري هوشمند کامفورت

242832

363740

28FH232FH2

40

43

40FH2

تعداد پره

ظرفیت حرارتی

ابعــاد پکیج کوتـاه

ابعــاد پکیج بلنـد

وزن پکیـج

kW
cm

cm

kg

4، 5 و 6عدد

24 ، 32 و 40

طول: 65   عرض: 55 الی 70    ارتفاع: 81

طول: 65   عرض: 55 الی 70    ارتفاع: 114

کوتـاه: 155 تا 205    بلنـد: 195 تا 245

P پکیـج هاي زمینـی مدل

*  پکی جهاي زمینی شوفاژکار

پکی جهاي زمینی در دو سایز کوتاه و بلند جهت نصـب در فضــاهاي خارجی ساختما نها ، ویالها و ... مناسب م یباشند. 

این پکی جها به دلیل قابلیت تولید همزمان آب گرم بهداشتی و آب گرم شوفاژ مورد توجه مصــــر فکنندگان م یباشند. 

دیگ چدنی این محصول 10 سال و سایر متعلقات آن به مدت یک سال گارانتی م یگردد.

فن دار با محفظه احتراق بستهسیستم خروج گازهاي احتراق

فن دار با محفظه احتراق بستهسیستم خروج گازهاي احتراق

فن دار با محفظه احتراق بستهسیستم خروج گازهاي احتراق
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