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 سایز شیر قیمت )ریال( توضیحات
ابعاد منبع 

 (mm)ارتفاع*قطر()
 حداکثر دما

 حداکثر 

 فشار
 حجم منبع

 24 بار 6 -10+ تا100 250* 520 1" 6.500.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 50 بار 10 -10+ تا100 380*750 1" 13.400.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار50 بار 10 -10+ تا100 380*750 1" 14.800.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 60 بار 10 -10+ تا100 380*850 1" 16.700.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 60 بار 10 -10+ تا100 380*850 1" 17.700.000 بهداشتی و گرمایشی مصرف آب

 80 بار 10 -10+ تا100 480*800 1" 22.200.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 80 بار 10 -10+ تا100 480*800 1" 23.200.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 100 بار 10 -10+ تا100 480*960 1" 24.800.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 100 بار 10 -10+ تا100 480*960 1" 25.800.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 150 بار 10 -10+ تا100 480*1120 1" 48.500.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 200 بار 10 -10تا+ 100 640*1030 1" 59.500.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 300 بار 10 -10+ تا100 640*1160 1 2/1" 69.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 500 بار 10 -10+ تا100 800*1430 1 2/1" 121.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 750 بار 10 -10تا +100 800*1920 1 2/1" 198.900.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 1000 بار 10 -10+ تا100 800*2120 1 2/1" 280.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 1500 بار 10 -10+ تا100 960*2450 2 2/1" 400.000.000 یشیو گرما یمصرف آب بهداشت

 درجه دار 2000 بار 10 -10+ تا100 1100*2530 2 2/1" 5700.000.000 یشیو گرما یمصرف آب بهداشت

 درجه دار2500 بار 10 -10+ تا100 1100*2630 2 2/1" 750.000.000 یشیو گرما یمصرف آب بهداشت

 درجه دار3000 بار 10 -10+ تا100 1200*3000 2 2/1" 990.000.000 یشیو گرما یمصرف آب بهداشت

 درجه دار4000 بار 10 -10+ تا100 1500*2600 2 2/1" 1،660،000،000 یشیو گرما یمصرف آب بهداشت

 درجه دار5000 بار 10 -10+ تا100 1500*3200 2 2/1" 2،120،000،000 یشیو گرما یمصرف آب بهداشت

 درجه دار 100 بار 16 -10+ تا100 480*960 1" 52.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 150 بار 16 -10+ تا100 480*1120 1" 89.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 200 بار 16 -10+ تا100 640*1030 1 2/1" 120.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 300 بار 16 -10+ تا100 640*1160 1 2/1" 136.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 500 بار 16 -10+ تا100 800*1430 1 2/1" 225.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 750 بار 16 -10+ تا100 800*1920 2" 300.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 1000 بار 16 -10+ تا100 800*2120 2" 360.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 1500 بار 16 -10+ تا100 960*2450 2 2/1" 570.000.000 یشیو گرما یمصرف آب بهداشت

 درجه دار 2000 بار 16 -10+ تا100 1100*2530 2 2/1" 870.000.000 یشیو گرما یمصرف آب بهداشت

 درجه دار2500 بار 16 -10+ تا100 1100*2630 2 2/1" 1،100.000.000 یشیو گرما یمصرف آب بهداشت

 درجه دار3000 بار 16 -10+ تا100 1200*3000 2 2/1" 1،270.000.000 یشیو گرما یمصرف آب بهداشت

 درجه دار4000 بار 16 -10+ تا100 1500*2600 2 2/1" 2،150،000،000 یشیو گرما یمصرف آب بهداشت

 درجه دار5000 بار 16 -10+ تا100 1500*3200 2 2/1" 2،500،000،000 یشیو گرما یمصرف آب بهداشت

 درجه دار 100 بار 25 -10+ تا100 640*1120 1 2/1" 136.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 200 بار 25 -10+ تا100 640*1350 1 2/1" 248.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 300 بار 25 -10+ تا100 640*1450 1 2/1" 320.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 500 بار 25 -10+ تا100 800*1650 1 2/1" 410.000.000 گرمایشیمصرف آب بهداشتی و 

 درجه دار 750 بار 25 -10+ تا100 800*1900 2" 650.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

 درجه دار 1000 بار 25 -10+ تا100 800*2120 2" 950.000.000 مصرف آب بهداشتی و گرمایشی

                                                                                                     



                       


