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غیر /   گارانتی

گارانتی
99اجرت  

300,000گارانتی111تعویض فن1202

370,000گارانتی111سرویس و تست فن 2209

170,000گارانتی111تعویض کلید اختالف فشار دودکش 3248

130,000گارانتی111تعویض یا سرویس ونتوری4270

150,000گارانتی110تعویض و سرویس مانومتر 5203

150,000گارانتی011(مستغرق) مدار مصرفی NTCتعویض 6277

100,000گارانتی011(جداری) مدار مصرفی NTCتعویض 7204

100,000گارانتی111(جداری) مدار  گرمایش NTCتعویض 8205

200,000گارانتی111(بدون هوزینگ )تعویض  پمپ 9206

340,000گارانتی111تعویض هوزینگ پمپ10269

40,000گارانتی111رفع گریپاژ پمپ11208

340,000گارانتی111تعویض برد کنترل  به همراه تست12210

160,000گارانتی111تعویض برد نمایشگر13211

150,000گارانتی111تعویض سوئیچ فشار آب 14212

360,000گارانتی111تعویض مجموعه بدنه برنجی ورودی آب*15213

360,000گارانتی111تعویض مجموعه بدنه برنجی خروجی آب*16214

100,000گارانتی111تعویض یا سرویس شیر پرکن* 17215

100,000گارانتی111تعویض سنسور فلوسوئیچ18216

160,000گارانتی111 تعویض روتور فلوسوئیچ 19217

250,000گارانتی011سرویس مجموعه روتور فلوسوییچ20276

240,000گارانتی100(FT)تعویض مبدل حرارتی 21218

350,000گارانتی011(FO)تعویض مبدل حرارتی 22219

200,000گارانتی011 تعویض مبدل صفحه ای(ثانویه ) 23221

300,000گارانتی111تعویض منبع انبساط به همراه تست آن24226

100,000گارانتی111تست و یا شارژ باد منبع انبساط25227

220,000گارانتی111تعویض یا سرویس لوله یا شیلنگ منبع انبساط 26228

140,000گارانتی111تعویض و یا سرویس شیر اطمینان27229

240,000گارانتی111لوله برگشت گرمایش (آب بند کردن)تعویض و یا سرویس 28230

200,000گارانتی111لوله رفت گرمایش (آب بند کردن)تعویض و یا سرویس 29231

180,000گارانتی100لوله آبسرد مصرفی (آب بند کردن)تعویض و یا سرویس 30232

180,000گارانتی100لوله آبگرم مصرفی  (آب بند کردن)تعویض و یا سرویس 31233

160,000گارانتی111(شامل واشرها و اورینگ ها)رفع نشتی داخلی پکیج 32237

230,000گارانتی111تعویض لوله بای پس و یا رفع انسداد آن33238

170,000گارانتی011آب بند کردن مبدل صفحه ای 34239

80,000گارانتی111تعویض فیوض برد35241

110,000گارانتی111تعویض کلید حرارتی36242



300,000گارانتی111تعویض مجموعه سیم کامل37243

120,000گارانتی111تعویض سیم بصورت جداگانه 38244

140,000گارانتی111تعویض ویا تنظیم الکترود جرقه زن39245

140,000گارانتی111تعویض و یا تنظیم الکترود تشخیص شعله 40246

70,000گارانتی111رفع قطعی سوکتهای برد41249

180,000گارانتی111تعویض شیر گاز با تست نشتی آن 42250

100,000گارانتی111تنظیم فشار گاز از شیر گاز 43251

400,000گارانتی111تبدیل سوخت به همرا تنظیم گاز و راه اندازی آن 44253

350,000گارانتی111برنر بهمراه تست نشتی- تعویض مشعل 45254

350,000گارانتی111تعویض چند راهه و مشعل و تست نشتی 46255

350,000گارانتی111سرویس مشعل و چند راهه 47256

130,000گارانتی111تعویض عایقهای محفظه احتراق48257

70,000گارانتی111(به غیر از هنگام نصب)تنظیم فشار آب دستگاه 49258

100,000گارانتی111تعویض مجموعه رویه 50261

120,000گارانتی011تعویض موتور محرک شیر سه طرفه   51262

130,000گارانتی111تعویض هواگیر اتومات پمپ52271

220,000گارانتی011تعویض کارتریج شیر سه طرفه53263

380,000گارانتی011 (تعویض اورینگ)سرویس کاتریج شیر سه طرفه54275

340,000گارانتی111تعویض مجموعه هود 55264

140,000گارانتی111نصب شیر هواگیر بر روی یک بلوک رادیاتور56265

50,000گارانتی111(هنگام تعویض برد)( PROGRAM)تنظیم برنامه دستگاه 57267

130,000گارانتی111تنظیم و رفع انسداد دود کش 58266

600,000غیرگارانتی011(اصلی)جرم گیری مبدل حرارتی 59220

1,100,000غیرگارانتی100(مدار گرمایش و مصرفی)جرمگیری مبدل حرارتی دو منظوره  60278

600,000غیرگارانتی011جرم گیری مبدل صفحه ای61222

120,000غیرگارانتی111 مدار گرمایش 3/4تعویض یا سرویس صافی 62224

120,000غیرگارانتی111 مدار مصرفی 1/2تعویض یا سرویس صافی  63225

1,600,000غیرگارانتی111جرمگیری مبدل اصلی وثانویه بدون هزینه )سرویس کامل64259

180,000غیرگارانتی111(به غیر از هنگام نصب)آبگیری و هوا گیری مدار گرمایش 65240

200,000غیرگارانتی000رفع انسداد مدار رادیاتور 66235

300,000غیرگارانتی111شستشوی مدار با آب67260

300,000غیرگارانتی111نصب ترموستات اتاقی 68268

150,000گارانتی011 تعویض بای پس69272

340,000غیرگارانتی000باز و بست هر بلوک رادیاتور و شستشوی داخلی بلوک70273

400,000گارانتی010باز کردن مجموعه هود و به همراه برش پلیت 71271

800,000گارانتی010اجرت تعویض هیدرو بلوک های پالستیکی  با برنجی72274

300,000گارانتی111هزینه ایاب ذهاب73279

10,000گارانتی111تعرفه ایاب ذهاب خارج از شهر به ازای هر کیلومتر74280


