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Technical Specifications 2EL-120 2EG-120 2ED-120 2ELB-120 2EDB-120  مشخصات فنی

Fuel Type
گازوئیل
Gasoil

گاز طبیعی
NG

گازطبیعی/گازوئیل
Gasoil/NG

گازوئیل
Gasoil

گازطبیعی/گازوئیل
Gasoil/NG

نوع سوخت 

Capacity (Kcal/h) 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 ظرفیت حرارتی )کیلوکالری بر ساعت(

Fuel Consumption (Litre/h or m3/h) 7 Lit/h  9.5 m3
/h 7 Lit/h  /9 m3

/h 7 Lit/h 7 Lit/h  /9 m3
/h

مصرف سوخت  )مترمکعب بر ساعت/ لیتربرساعت(

Heating Space (App) (m3) 700-2000 700-2000 700-2000 700-2000 700-2000 فضای قابل گرمایش )تقریبی( )متر مکعب(

Air Flow (m3/h) 5000 5000 5000 5000 5000 هوادهی )متر مکعب بر ساعت(

Electricity (PH,A,V) 0.55 & 0.15kw
1,~3.8,220

0.55 & 0.11kw
1,~3.8,220

0.55 & 0.15kw
1,~3.8,220

0.55 & 0.15kw
1,~3.8,220

0.55 & 0.15kw
1,~3.8,220

مشخصات برق )ولتاژ، آمپر، فاز(

Dimensions (cm) (height×width×length) 70×75×173 70×75×173 70×75×173 104×75×154 104×75×154 ابعاد )سانتیمتر( )طول×عرض×ارتفاع(

Weight (Kg) 101 103 104 108 110 وزن با پایه )کیلوگرم( 

Tank Capacity (Litre) - - - 100 100 گنجایش باک )لیتر(

2E SERIES

جت هیترهای سری 2E )دوموتوره دودکش دار(
2E SERIES JET HEATERS

GASOIL
NATURE

GAS 2DUAL

Application

Greenhouses
Poultry Farms
Industrial Halls

موارد استفاده
گلخانه ها

مرغداری ها
سالن های صنعتی 



شـرکت نیـرو تـهویه البـرز تولید کننده تخصصی سیستم های سرمایشی و گرمایشی
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واحد خدمات پس از فروش
با استفاده از دانش متخصصین مجرب  بالغ بر 20 سال در زمینه سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه،  با تجربه ای  این واحد 

جوابگوی تمام نیازهای خدماتی و تامین قطعات محصوالت شرکت نیرو تهویه البرز می باشد.

زمینه فعالیت واحد خدمات پس از فروش:
     اطمینان دادن از کیفیت محصول

     ارائه خدمات با برترین کیفیت به مشتریان
     ارائه پشتیبانی پیش از فروش به نمایندگان فروش
     ارائه سرویس، نظارت و پشتیبانی نمایندگان خدمات

     ارائه خدمات به مشتریان در دوره گارانتی و خارج از مدت زمان گارانتی
     نظارت بر گردش مکانیزه امور و تطبیق آن ها با اصول گواهینامه های معتبر و اخذ آن ها
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AFTER-SALES-SERVICES Department
We have over 20 years’ experience in the heating, ventilation and air conditioning industry (HVAC) and responsible for all 

services and product parts supply requirement using knowledge of Professional expertise. 

The context of after sales department activities:
     Providing excellent Customer Service
     Ensuring the quality of a service or product and operates safely
     Providing pre-sales support for extreme partners and representatives
     Providing services, supervisor, and support customer Service representatives
     Monitor the mechanization of affairs and adapt them to the principles of valid certificates and obtain them
     Providing customers about their warranty and consumer guarantees rights (support customer in both warranty and out - of -
     warranty)




