تاريخ1011/11/11 :

صفحه 1 :

IP44
هواكشهاي TURBO VORTIS

مدل

قيمت به ريال

 11سانت لوله اي ورتيس

EVT-100-2

1/651/111

 15سانت لوله اي ورتيس

EVT-150-2

2/111/111

مدل

قيمت به ريال

 11سانت لوله اي دكوراتيو

EDT-100-2

1/551/111

 15سانت لوله اي دكوراتيو

EDT-150-2

1/011/111

مدل

قيمت به ريال

 11سانت لوله اي سايلنت

EST-100-2

1/011/111

 15سانت لوله اي سايلنت

EST-150-2

1/611/111

لوله اي _وسط شيشه اي _ ديواري IP44

هواكشهاي TURBO DECORATIVE
لوله اي _وسط شيشه اي _ ديواري IP44

هواكشهاي TURBO SILENT
لوله اي _ كنار شيشه اي _ ديواري IP44

توضیح :با توجه به نوسانات قیمت های مواد اولیه ،لیست قیمت این شرکت ،موقتی میباشد .الزم
است؛ قبل ازپیش فروش محصوالت ،با واحد فروش این شرکت ،هماهنگی حاصل شود.
آدرس  :تهران خيابان مفتح جنوبي،روبروي دانشسراي تربيت معلم ،نبش كوچه واحدي،پالك ،2ساختمان خزر  ،واحد3
تلفن  5( 88833888 :خط) و 88838858

فاكس 88833445 :

پست الكترونيك  Info@Khazarfan.Com:سايت WWW. Khazarfan.Com :

صفحه 1 :

هواكشهاي TURBO TYPE

مدل

قيمت به ريال

TRC-100-2

1/300/000

مدل

قيمت به ريال

 10سانت لوله اي توربو ،داراي چراغ On , Off

ET-100-2

1/100/000

 11سانت لوله اي توربو ،داراي چراغ On , Off

ET-120-2

1/130/000

 11سانت لوله اي توربو ،داراي چراغ On , Off

ET-150-2

1/100/000

مدل

قيمت به ريال

EET-100-2

1/000/000

 11سانت لوله اي توربو،تيپ 1

EET-120-2

1/100/000

 11سانت لوله اي توربو ،تيپ1

EET-150-2

1/110/000

 10سانت لوله اي توربو دمپردار

ET-200-2

1/010/000

لوله اي _وسط شيشه اي _ ديواري
 10سانت لوله اي توربو دمپردار

هواكشهاي TURBO TYPE 1
لوله اي _وسط شيشه اي _ ديواري

هواكشهايTURBO TYPE 2
لوله اي _ كنار شيشه اي _ ديواري
 10سانت لوله اي توربو،تيپ 1

آدرس  :تهران خيابان مفتح جنوبي،روبروي دانشسراي تربيت معلم ،نبش كوچه واحدي،پالك ،2ساختمان خزر  ،واحد3
تلفن  5( 88833888 :خط) و 88838858

فاكس 88833885 :

پست الكترونيك  Info@Khazarfan.Com :سايت WWW. Khazarfan.Com :

NEW

NEW

صفحه 0 :

هواكشهاي لوكس دمپرداراتوماتیک بدون كلید

مدل

قیمت به ریال

 22سانت دمپردار با الکتروموتور  0022دور

EB-200-4

0/222/222

 22سانت دمپردار با الکتروموتور  0022دور

EB-250-4

0/022/222

 02سانت دمپردار با الکتروموتور  0022دور

EB-300-4

0/022/222

مدل

قیمت به ریال

 02سانت ،دمپردار الکتروموتور 2022دور

EB-150-2

0/022/222

 22سانت ،دمپردار الکتروموتور 2022دور

EB-200-2

2/002/222

 22سانت ،دمپردار الکتروموتور 0022دور

EB-200-4

0/022/222

 22سانت ،دمپردار الکتروموتور 0022دور

EB-250-4

0/022/222

EB-300-4

0/022/222

مدل

قیمت به ریال

 22سانت دمپردار با الکتروموتور 0022دور

EB-200-4/2

0/022/222

 22سانت دمپردار با الکتروموتور  0022دور

EB-250-4/2

0/022/222

 02سانت دمپردار با الکتروموتور  0022دور

EB-300-4/2

0/022/222

دیواري و پنجره اي

هواكشهاي لوكس دمپردار -دیواري و پنجرهاي
تیپ 0

 02سانت ،دمپردار الکتروموتور 0022دور

هواكشهاي لوكس دمپردار با كلید دو طرفه دیواري
و پنجره اي

تیپ2

صفحه 4 :

سانتریفيوژ لوله ای با پروانه رادیال
سانتریفيوژ فشار قوی لوله ای  01سانت با قطر پروانه 04
سانت  0411 -دور

سانتریفيوژ لوله ای با پروانه رادیال

مدل
BFF140-4

قيمت به ریال

8/311/111

مدل

قيمت به ریال

سانترفيوژ فشار قوی لوله ای  01سانت با قطر پروانه 04

BNF140-4

8/011/111

سانتریفيوژ لوله ای با پروانه رادیال

مدل

قيمت به ریال

سانترفيوژ فشار قوی لوله ای  01سانت با قطر پروانه 04

BRF140-4

9/011/111

هواكش گرد -وسط شيشه  -طرح KDK

مدل

قيمت به ریال

 01سانت گرد با الکترو موتور  0111دور

EF15R2

0/031/111

 01سانت گرد با الکترو موتور  0111دور

EF20R2

0/111/111

سانت  0411 -دور

سانت  0411-دور

صفحه 5 :

هواكشهاي فـلـزي

مدل

قيمت به ريال

 4211دور

ED-100-2

1/250/000

 04سانت فلزي با موتور با قطعات ایتالیایی ) 4211 (CKDدور

ED-120-2

1/000/000

 01سانت فلزي با موتور با قطعات ایتالیایی ) 4211 (CKDدور

ED-150-2

1/000/000

 41سانت فلزي  0211دور با توري محافظ پروانه

ED-200-4

2/050/000

 41سانت فلزي  0211دور

با توري محافظ پروانه

ED-250-4

0/000/000

 01سانت فلزي  0211دور

با توري محافظ پروانه

ED-300-4

0/050/000

 01سانت فلزي  4011دور

ED-150-2

2/000/000

 41سانت فلزي  4011دور با توري محافظ پروانه

ED-200-2

0/000/000

 41سانت فلزي  4011دور با توري محافظ پروانه

ED-250-2

0/050/000

 01سانت فلزي  4011دور با توري محافظ پروانه

ED-300-2

0/000/000

 01سانت فلزي با موتور با قطعات ایتالیایی )(CKD

صفحه 6

هواکشهای0011دورو  0011دورSP
طرح اسپانیا

پروانه

قیمت با توری

قیمیت بدون توری

محافظ به ریال

محافظ به ریال

ECI-SP-300-4S T

00/051/111

00/011/111

ECI -SP-350-4S T

00/611/111

00/551/111

ECI -SP-400-4S T

00/011/111

00/011/111

00/011/111

00/011/111

00/011/111

06/011/111

00/051/111

05/111/111

05/061/111

00/111/111

ECI-SP-300-2S

00/111/111

00/111/111

ECI-SP-350-2S

00/051/111

00/651/111

ECI-SP-400-2S

00/511/111

00/011/111

مدل

قیمت به ریال

ECI -SP-300-4S

06/111/111

ECI -SP-400-4S

06/611/111

مدل

استنلس استیل

 01سانت با موتور  200Wتكفاز و سه فاز
 05سانت با موتور  200Wتكفاز و سه فاز
 01سانت با موتور  250Wتكفاز و سه فاز

ECI -SP-500-4S T
 51سانت با موتور  250Wتكفاز و سه فاز

ECI -SP-600-4S T
 61سانت با موتور  370Wتكفاز و سه فاز
 01سانت با موتور 750Wتك فاز و سه فاز

ECI -SP-700-4S T
ECI -SP-800-4S T

 01سانت با موتور 1100Wتك فاز و سه فاز
 01سانت با موتور  300Wتكفاز  0011دور
 05سانت با موتور  400Wتكفاز  0011دور
 01سانت با موتور  400Wتكفاز  0011دور

هواکشهای 0011دورو 0011دور  SPطرح اسپانیا
پروانه

استنلس استیل با دمپر اتومات

 01سانت با موتور  200Wتكفازوسه فاز با دمپر
 01سانت با موتور  250Wتكفازوسه فاز بادمپر

ECI -SP--500-4S
 51سانت با موتور  250Wتكفازوسه فاز با دمپر

ECI -SP-600-4S
 61سانت با موتور  370Wتكفاز و سه فاز با دمپر
 01سانت با موتور 750Wتك فاز و سه فاز با دمپر
 01سانت با موتور 1100Wتك فاز و سه فاز با دمپر
 01سانت با موتور  300Wتكفاز با دمپر  0011دور
 01سانت با موتور  400Wتكفاز با دمپر  0011دور

00/551/111
00/051/111

ECI -SP-700-4S

00/111/111

ECI -SP-800-4S

05/011/111

ECI -SP-300-2S

00/051/111

ECI -SP-400-2S

00/111/111

صفحه 7 :

هواكشهاي0011دور ILKA

طرح آلمان با پروانه پالستيكي

 01سانت صنعتي با موتور  150W/ ILKAتكفازو سه فاز پروانه پالستيک ايلكا
 05سانت صنعتي با موتور 150W/ ILKAتكفازوسه فاز پروانه پالستيک ايلكا
 01سانت صنعتي با موتور  150W/ILKAتكفازو سه فاز پروانه پالستيک ايلكا
 01سانت صنعتي با موتور  200W/ILKAتكفاز سه فاز

پروانه پالستيک ايلكا

 51سانت صنعتي با موتور  200W/ ILKAتكفازو سه فا ز پروانه پالستيک ايلكا

مدل

قيمت به ريال

ECI-LIKA-3004S
ECI-LIKA-3004ST

01/051/111

ECI-ILKA-350-4S
ECI-ILKA-350-4T
ECI-ILKA-400-4S
ECI-ILKA-400-4T
ECI-ILKA-400-4S
ECI-ILKA-400-4T
ECI-ILKA-500-4S
ECI-ILKA-500-4T

00/611/111
02/021/111
00/271/111
05/211/111

پروانه پالستيک ايلكا

ECI-ILKA-600-4S

20/051/111

 71سانت صنعتي با موتور  750W ILKAتكفا زسه فاز پروانه فلزي با توري محافظ

ECI-ILKA7004ST

20/111/111

 01سانت صنعتي با موتور  1100W ILKAتكفازسه فاز پروانه فلزي با توري محافظ

ECI-ILKA8004ST

20/051/111

مدل

قيمت به ريال

 01سانت با موتور 200W ILKAتكفازوسه فاز

ECI-300-4/S,T

05/711/111

 01سانت با موتور 250W ILKAتكفازوسه فاز

ECI-400-4/S,T

00/071/111

 51سانت با موتور 250W ILKAتكفازوسه فاز

ECI-500-4/S,T

00/011/111

 61سانت با موتور 600W ILKAتكفاز وسه فاز

ECI-600-4S,T

26/221/111

 71سانت با موتور 750W ILKAتكفاز وسه فازپروانه فلزي

ILKA-700-4T-S

20/011/111

 01سانت با موتور 750W ILKAتكفاز وسه فازپروانه فلزي

ILKA-800-4T-S

07/051/111

 61سانت صنعتي با موتور  400W/ ILKAتكفازسه فاز

هواكشهاي0011دور  ILKAطرح آلمان با پروانه پالستيكي
طرح جديد با دمپراتومات

صفحه8 :

هواكشهايصنعتي پروانه استيل با قطعات  VEMداراي توري
محافظ پروانه

مدل

 0011و 0011دور

قيمت
به ريال

01سانت ت با موتور 011 VEMوات تكفازوسه فاز

 0011دور

ECI-300-4/S,T

01/111/111

 03سانت با موتور 011 VEMوات تكفازوسه فاز

 0011دور

ECI-350-4S,T

01/311/111

 0011دور

ECI-400-4/S,T

01/111/111

 31سانت با موتور 031 VEMوات تكفازوسه فاز

 0011دور

ECI-500-4/S,T

01/011/111

 11سانت با موتور  111 VEMوات تكفاز وسه فاز

 0011دور

ECI-600-4S,T

00/111/111

 01سانت با موتور  331 VEMوات تكفاز

 0011دور

ECI-300-2S

01/011/111

 03سانت با موتور  331 VEMوات تكفاز

0011دور

ECI-350-2S

01/311/111

 01سانت با موتور 131 VEMوات تكفاز

 0011دور

ECI-400-2S

00/031/111

 01سانت

با موتور 031 VEMوات تكفازوسه فاز

هواكشهايصنعتي پروانه فلزي با موتور جنرال الكتريک

مدل

امريكا ( 0011دور)
 04سانت با موتورجنرال الکتریک  280وات تکفاز

ECI-400-4

 50سانت با موتورجنرال الکتریک  280وات تکفاز

ECI-500-4

 60سانت با موتورجنرال الکتریک  360وات تکفاز

ECI-600-4

قيمت
به ريال

صفحه9 :

بدون تخفیف

مدل

ECI-G

مدل

ECI-G

مدل

SPF

هواكشهاي صنعتي با پروانه هفت پر استنلس استیل موتوژن

مدل

 07سانت صنعتي – موتور 1/5اسب سه فاز  1077دور

ECI-G-700-4T

 07سانت صنعتي – موتور  2اسب سه فاز  1077دور

ECI-G-800-4T

 07سانت صنعتي – موتور 3/0اسب سه فاز  077دور

ECI-G-700-6T

 07سانت صنعتي – موتور  1اسب سه فاز  077دور

ECI-G-800-6T

هواكشهاي صنعتي با پروانه پنج پرآهني ايلكا -موتوژن

مدل

 07سانت صنعتي موتور 5/5اسب سه فاز پروانه ايلكا سنگين 1077دور

ECI-G-900-4T

177سانت صنعتي موتور 0/5اسب سه فازپروانه ايلكاسنگين 1077دور

ECI-G-1000-4T

 07سانت صنعتي-موتور  3اسب سه فاز  077دور

ECI-G-900-6T

 177سانت صنعتي-موتور  0اسب سه فاز  077دور

ECI-G-1000-6T

قیمت به ريال

قیمت به ريال

هواكشهاي مخصوص مرغداري –
با پروانه پالستیكي

Multi-Wing

هواكشهاي صنعتي مخصوص مرغداري با كوپل غیرمستقیم
(پولي و تسمه و ياتاقان) با بدنه تمام گالوانیزه و پروانه پنج پر
هواكش مرغداري به قطر پروانه  07سانت و ابعاد بيروني
 177×177سانتيمتر – بادمپر اتوماتيك گالوانيزه وحفاظ پشت
هواكش مرغداري به قطر پروانه  177سانت و ابعاد بيروني
 127×127سانتيمتر – بادمپر اتوماتيك گالوانيزه وحفاظ پشت
هواكش مرغداري به قطر پروانه  127سانت و ابعاد بيروني
 107×107سانتيمتر – بادمپر اتوماتيك گالوانيزه وحفاظ پشت
هواكش مرغداري به قطر پروانه  127سانت و ابعاد بيروني
 107×107سانتيمتر – بادمپر اتوماتيك گالوانيزه وحفاظ پشت

دانمارك و پروانه استیل
مدل

قیمت به ريال

SPF 800
 1اسب موتوژن

91/000/000

SPF 1000
 1/5اسب موتوژن

93/000/000

SPF 1200
 1/5اسب موتوژن
SPF 1200
2اسب موتوژن

94/000/000

96/000/000

لیست قیمت دمپر
قيمت گالوانيزه(ريال)

سايز

91/000/000

940*940

91/000/000

910*910

99/000/000

900*900

7/400/000

00*00

5/100/000

70*70

4/400/000

00*00

3/100/000

50*50

1/100/000

40*40

9/000/000

30*30

