
توضیحات و اجرت مازاد احتمالی(ریال)تعرفهجزئیات اجراییمدل دستگاهشرح سرویسردیف

1ZD، ZOOM، SINTEXتخلیه آب آبگبری، باز و بست هود و راه اندازی250000باز کردن مهره ها، باز کردن،  تعویض واشر ها،  بستن و آب بندی  مبدل اصلی

2T، TD، TDP، PARS، PNتخلیه آب آبگبری، باز و بست هود و راه اندازی250,000باز کردن مهره ها، باز کردن،  تعویض واشر ها،  بستن و آب بندی  مبدل اصلی

3TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه آب آبگبری، باز و بست هود و راه اندازی300,000باز کردن مهره ها، باز کردن،  تعویض واشر ها،  بستن و آب بندی  مبدل اصلی

4IDEA، EVEتخلیه آب آبگیری باز و بست فن یا هود و راه اندازی270,000باز کردن کلیپس ها، باز کردن،  تعویض اورینگ ها،  بستن و آب بندی  مبدل اصلی

5ZD، ZOOM، SINTEXتخلیه آب آبگبری باز و بست هود350,000باز کردن مهره ها، باز کردن،  تعویض واشر ها،  بستن و آب بندی  مبدل اصلی

6IDEA، EVEتخلیه آب آبگیری باز و بست فن یا هود و راه اندازی300,000باز کردن کلیپس ها، باز کردن،  تعویض اورینگ ها،  بستن و آب بندی  مبدل اصلی

7T، TD، TDP، PARS، PNباز و بست مبدل اصلی500,000رفع انسداد مسیر گردش آب در مبدل بر اثر رسوب امالح یا آشغال

8TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPباز و بست مبدل اصلی500,000رفع انسداد مسیر گردش آب در مبدل بر اثر رسوب امالح یا آشغال

9IDEA، EVEباز و بست مبدل اصلی500,000رفع انسداد مسیر گردش آب در مبدل بر اثر رسوب امالح یا آشغال

10ZD، ZOOM، SINTEXباز و بست مبدل اصلی550,000رفع انسداد مسیر گردش آب در مبدل بر اثر رسوب امالح یا آشغال

11IDEA، EVEباز و بست مبدل اصلی550,000رفع انسداد مسیر گردش آب در مبدل بر اثر رسوب امالح یا آشغال

12ZD، ZOOM، SINTEXتخلیه آب، آبگیری و راه اندازی200,000روان سازی مهره ها، باز و بست و آب بندی مبدل

13T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه آب، آبگیری و راه اندازی200,000روان سازی مهره ها، باز و بست و آب بندی مبدل

14TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه آب، آبگیری و راه اندازی200,000روان سازی مهره ها، باز و بست و آب بندی مبدل

15IDEA، EVEتخلیه آب، آبگیری و راه اندازی220,000باز وبست و آب بندی مبدل

16KON ،24/28/35تخلیه آب، آبگیری و راه اندازی220,000باز وبست و آب بندی مبدل

17ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه آب، آبگیری و راه اندازی300,000روان سازی مهره ها، باز و بست و آب بندی مبدل

18KON،(P)،(S) 100/120تخلیه آب، آبگیری و راه اندازی300,000روان سازی مهره ها، باز و بست و آب بندی مبدل

19ZD، ZOOM، SINTEXباز وبست مبدل صفحه ای500,000رفع انسداد مسیر گردش آب در مبدل بر اثر رسوب امالح یا آشغال

20T،TD، TDP، PARS، PNباز وبست مبدل صفحه ای500,000رفع انسداد مسیر گردش آب در مبدل بر اثر رسوب امالح یا آشغال

21TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPباز وبست مبدل صفحه ای500,000رفع انسداد مسیر گردش آب در مبدل بر اثر رسوب امالح یا آشغال

22IDEA، EVEباز وبست مبدل صفحه ای550,000رفع انسداد مسیر گردش آب در مبدل بر اثر رسوب امالح یا آشغال

23KON ،24/28/35باز وبست مبدل صفحه ای550,000رفع انسداد مسیر گردش آب در مبدل بر اثر رسوب امالح یا آشغال

24ALKON(P)،(S) 50/70باز وبست مبدل صفحه ای600,000رفع انسداد مسیر گردش آب در مبدل بر اثر رسوب امالح یا آشغال

25KON،(P)،(S) 100/120باز وبست مبدل صفحه ای600,000رفع انسداد مسیر گردش آب در مبدل بر اثر رسوب امالح یا آشغال

26ZD، ZOOM، SINTEXتخلیه، آبگیری و راه اندازی250,000باز کردن ، بستن و آب بندی منبع انبساط

27T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه، آبگیری و راه اندازی250,000باز کردن ، بستن و آب بندی منبع انبساط

28TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه، آبگیری و راه اندازی250,000باز کردن ، بستن و آب بندی منبع انبساط

29IDEA، EVEتخلیه، آبگیری و راه اندازی250,000باز کردن ، بستن و آب بندی منبع انبساط

30KON ،24/28/35تخلیه، آبگیری و راه اندازی280,000باز کردن ، بستن و آب بندی منبع انبساط

(محصوالت شفیع سازه شرق)

99/01/01:تاریخ                                                       تعرفه خدمات                                                      1پیوست شماره 

مدار هیدرولیکی

(دوبل)باز و بست مبدل فین دار بی ترمال 

(ساده)رسوب زدایی مبدل فین دار مونوترمال 

باز و بست مبدل صفحه ای

(دوبل)رسوب زدایی مبدل فین دار بی ترمال 

رسوب زدایی مبدل صفحه ای

تعویض منبع انبساط

(ساده)باز و بست مبدل فین دار مونوترمال 

تعرفه خدمات



31ZD، ZOOM، SINTEXتخلیه، آبگیری و راه اندازی100,000تعویض مانومتر و آب بندی

32T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه، آبگیری و راه اندازی100,000تعویض مانومتر و آب بندی

33TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه، آبگیری و راه اندازی100,000تعویض مانومتر و آب بندی

34IDEA، EVEتخلیه، آبگیری و راه اندازی100,000تعویض مانومتر و آب بندی

35KON ،24/28/35تخلیه، آبگیری و راه اندازی150,000تعویض مانومتر و آب بندی

36ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه، آبگیری و راه اندازی150,000تعویض مانومتر و آب بندی

37KON،(P)،(S) 100/120تخلیه، آبگیری و راه اندازی150,000تعویض مانومتر و آب بندی

38ZD، ZOOM، SINTEXتخلیه، آبگیری و راه اندازی200,000روان سازی مهره ها، باز کردن و بستن پمپ، تعویض واشر ها و آب بندی

39T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه، آبگیری و راه اندازی200,000روان سازی مهره ها، باز کردن و بستن پمپ، تعویض واشر ها و آب بندی

40TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه، آبگیری و راه اندازی200,000روان سازی مهره ها، باز کردن و بستن پمپ، تعویض واشر ها و آب بندی

41IDEA، EVEتخلیه، آبگیری و راه اندازی250,000روان سازی مهره ها، باز کردن و بستن پمپ، تعویض واشر ها و آب بندی

42KON ،24/28/35تخلیه، آبگیری و راه اندازی250,000روان سازی مهره ها، باز کردن و بستن پمپ، تعویض واشر ها و آب بندی

43ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه، آبگیری و راه اندازی300,000روان سازی مهره ها، باز کردن و بستن پمپ، تعویض واشر ها و آب بندی

44KON،(P)،(S) 100/120تخلیه، آبگیری و راه اندازی300,000روان سازی مهره ها، باز کردن و بستن پمپ، تعویض واشر ها و آب بندی

45ZD، ZOOM، SINTEX100,000باز کردن پیچ جلوی پمپ، رفع گیر پاژ و هواگیری

46T،TD، TDP، PARS، PN100,000باز کردن پیچ جلوی پمپ، رفع گیر پاژ و هواگیری

47TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP100,000باز کردن پیچ جلوی پمپ، رفع گیر پاژ و هواگیری

48IDEA، EVE100,000باز کردن پیچ جلوی پمپ، رفع گیر پاژ و هواگیری

49KON ،24/28/35100,000باز کردن پیچ جلوی پمپ، رفع گیر پاژ و هواگیری

50ALKON(P)،(S) 50/70100,000باز کردن پیچ جلوی پمپ، رفع گیر پاژ و هواگیری

51KON،(P)،(S) 100/120100,000باز کردن پیچ جلوی پمپ، رفع گیر پاژ و هواگیری

52ZD، ZOOM، SINTEXتخلیه و آبگیری راه اندازی و باز و بست پمپ150,000چکاپ پمپ، روان سازی روتور وتمیز کردن روتور وتحویل پمپ با عملکرد صحیح

53T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه و آبگیری راه اندازی و باز و بست پمپ150,000چکاپ پمپ، روان سازی روتور وتمیز کردن روتور وتحویل پمپ با عملکرد صحیح

54TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه و آبگیری راه اندازی و باز و بست پمپ150,000چکاپ پمپ، روان سازی روتور وتمیز کردن روتور وتحویل پمپ با عملکرد صحیح

55IDEA، EVEتخلیه و آبگیری راه اندازی و باز و بست پمپ150,000چکاپ پمپ، روان سازی روتور وتمیز کردن روتور وتحویل پمپ با عملکرد صحیح

56KON ،24/28/35تخلیه و آبگیری راه اندازی و باز و بست پمپ200,000چکاپ پمپ، روان سازی روتور وتمیز کردن روتور وتحویل پمپ با عملکرد صحیح

57ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه و آبگیری راه اندازی و باز و بست پمپ220,000چکاپ پمپ، روان سازی روتور وتمیز کردن روتور وتحویل پمپ با عملکرد صحیح

58KON،(P)،(S) 100/120تخلیه و آبگیری راه اندازی و باز و بست پمپ220,000چکاپ پمپ، روان سازی روتور وتمیز کردن روتور وتحویل پمپ با عملکرد صحیح

59ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه و آبگیری راه اندازی و باز و بست پمپ500,000چکاپ پمپ، روان سازی روتور وتمیز کردن روتور وتحویل پمپ با عملکرد صحیح

60KON،(P)،(S) 100/120تخلیه و آبگیری راه اندازی و باز و بست پمپ500,000چکاپ پمپ، روان سازی روتور وتمیز کردن روتور وتحویل پمپ با عملکرد صحیح

61T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه و آبگیری راه اندازی200,000باز کردن سوپاپ ها، نصب صحیح سوپاپ های جدید، روانسازی و تمیز کاری

62TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه و آبگیری راه اندازی200,000باز کردن سوپاپ ها، نصب صحیح سوپاپ های جدید، روانسازی و تمیز کاری

63T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه و آبگیری راه اندازی200,000باز کردن شیر یک طرفه و نصب صحیح شیر یکطرفه جدید

64TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه و آبگیری راه اندازی200,000باز کردن شیر یک طرفه و نصب صحیح شیر یکطرفه جدید

65ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه و آبگیری راه اندازی300,000باز کردن شیر یک طرفه و نصب صحیح شیر یکطرفه جدید

(هر مورد )تعویض سوپاپ

تعویض شیر یکطرفه

تعویض مانومتر

باز و بست پمپ

رفع گیرپاژ پمپ

سرویس پمپ ماژوالر

سرویس کلی پمپ و رفع گیرپاژ



66KON،(P)،(S) 100/120تخلیه و آبگیری راه اندازی300,000باز کردن شیر یک طرفه و نصب صحیح شیر یکطرفه جدید

67IDEA، EVEباز و بست موتور شیر سه راهه، تخلیه آبگیری راه اندازی250,000باز و بست و آب بندی شیر سه راهه

68KON ،24/28/35باز و بست موتور شیر سه راهه، تخلیه آبگیری راه اندازی250,000باز و بست و آب بندی شیر سه راهه

69ALKON(P)،(S) 50/70باز و بست موتور شیر سه راهه، تخلیه آبگیری راه اندازی300,000باز و بست و آب بندی شیر سه راهه

70KON،(P)،(S) 100/120باز و بست موتور شیر سه راهه، تخلیه آبگیری راه اندازی300,000باز و بست و آب بندی شیر سه راهه

71IDEA، EVEباز وبست شیر سه راهه ، تخلیه آبگیری راه اندازی150,000روانسازی و رسوب زدایی قطعات متحرک شیر سراهه و تحویل با عملکرد صحیح

72KON ،24/28/35باز وبست شیر سه راهه ، تخلیه آبگیری راه اندازی150,000روانسازی و رسوب زدایی قطعات متحرک شیر سراهه و تحویل با عملکرد صحیح

73ALKON(P)،(S) 50/70باز وبست شیر سه راهه ، تخلیه آبگیری راه اندازی200,000روانسازی و رسوب زدایی قطعات متحرک شیر سراهه و تحویل با عملکرد صحیح

74KON،(P)،(S) 100/120باز وبست شیر سه راهه ، تخلیه آبگیری راه اندازی200,000روانسازی و رسوب زدایی قطعات متحرک شیر سراهه و تحویل با عملکرد صحیح

75IDEA، EVE100,000باز کردن و جایگزین کردن قطعه جدید

76KON ،24/28/35100,000باز کردن و جایگزین کردن قطعه جدید

77ALKON(P)،(S) 50/70150,000باز کردن و جایگزین کردن قطعه جدید

78KON،(P)،(S) 100/120150,000باز کردن و جایگزین کردن قطعه جدید

79IDEA، EVEباز و بست موتور شیر سه راهه 100,000رفع گیر موتور و تحویل قطعه با عملکرد صحیح

80KON ،24/28/35باز و بست موتور شیر سه راهه 100,000رفع گیر موتور و تحویل قطعه با عملکرد صحیح

81ALKON(P)،(S) 50/70باز و بست موتور شیر سه راهه 150,000رفع گیر موتور و تحویل قطعه با عملکرد صحیح

82KON،(P)،(S) 100/120باز و بست موتور شیر سه راهه 150,000رفع گیر موتور و تحویل قطعه با عملکرد صحیح

83ZD، ZOOM، SINTEXتخلیه و آبگیری راه اندازی150,000تعویض شیر پرکن، تعویض واشر ها و آبندی

84T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه و آبگیری راه اندازی200,000تعویض شیر پرکن، تعویض واشر ها و آبندی

85TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه و آبگیری راه اندازی200,000تعویض شیر پرکن، تعویض واشر ها و آبندی

86IDEA، EVEتخلیه و آبگیری راه اندازی150,000تعویض شیر پرکن، تعویض واشر ها و آبندی

87KON ،24/28/35تخلیه و آبگیری راه اندازی200,000تعویض شیر پرکن، تعویض واشر ها و آبندی

88ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه و آبگیری راه اندازی200,000تعویض شیر پرکن، تعویض واشر ها و آبندی

89KON،(P)،(S) 100/120تخلیه و آبگیری راه اندازی200,000تعویض شیر پرکن، تعویض واشر ها و آبندی

90ZD، ZOOM، SINTEXتخلیه و آبگیری راه اندازی150,000تعویض شیر اطمینان، تعویض واشر ها و آب بندی

91T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه و آبگیری راه اندازی150,000تعویض شیر اطمینان، تعویض واشر ها و آب بندی

92TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه و آبگیری راه اندازی150,000تعویض شیر اطمینان، تعویض واشر ها و آب بندی

93IDEA، EVEتخلیه و آبگیری راه اندازی150,000تعویض شیر اطمینان، تعویض واشر ها و آب بندی

94KON ،24/28/35تخلیه و آبگیری راه اندازی200,000تعویض شیر اطمینان، تعویض واشر ها و آب بندی

95ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه و آبگیری راه اندازی200,000تعویض شیر اطمینان، تعویض واشر ها و آب بندی

96KON،(P)،(S) 100/120تخلیه و آبگیری راه اندازی200,000تعویض شیر اطمینان، تعویض واشر ها و آب بندی

97T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه منبع وآبگیری مجدد200,000تعویض شیر اطمینان، تعویض واشر ها و آب بندی

98TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه منبع وآبگیری مجدد200,000تعویض شیر اطمینان، تعویض واشر ها و آب بندی

99ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه منبع وآبگیری مجدد200,000تعویض شیر اطمینان، تعویض واشر ها و آب بندی

100KON،(P)،(S) 100/120تخلیه منبع وآبگیری مجدد200,000تعویض شیر اطمینان، تعویض واشر ها و آب بندی

تعویض شیر یکطرفه

سرویس موتور شیر سه راهه

تعویض شیر پرکن

 بار3تعویض شیر اطمینان 

 بار12تعویض شیر اطمینان 

تعویض شیر سه راهه

سرویس شیر سه راهه

تعویض موتور شیر سه راهه



101T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه و آبگیری راه اندازی100,000تعویض شیر هواگیر دستی  و آب بندی

102TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه و آبگیری راه اندازی100,000تعویض شیر هواگیر دستی  و آب بندی

103KON،(P)،(S) 100/120تخلیه و آبگیری راه اندازی100,000تعویض شیر هواگیر دستی  و آب بندی

104ZD، ZOOM، SINTEXتخلیه و آبگیری راه اندازی100,000تعویض شیر هواگیر اتومات و آب بندی

105T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه و آبگیری راه اندازی100,000تعویض شیر هواگیر اتومات و آب بندی

106TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه و آبگیری راه اندازی100,000تعویض شیر هواگیر اتومات و آب بندی

107IDEA، EVEتخلیه و آبگیری راه اندازی100,000تعویض شیر هواگیر اتومات و آب بندی

108KON ،24/28/35تخلیه و آبگیری راه اندازی100,000تعویض شیر هواگیر اتومات و آب بندی

109ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه و آبگیری راه اندازی100,000تعویض شیر هواگیر اتومات و آب بندی

110KON،(P)،(S) 100/120تخلیه و آبگیری راه اندازی100,000تعویض شیر هواگیر اتومات و آب بندی

111ZD، ZOOM، SINTEX200,000تعویض قطعه، تعویض واشر ها و آب بندی

112T،TD، TDP، PARS، PN200,000تعویض قطعه، تعویض واشر ها و آب بندی

113TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP200,000تعویض قطعه، تعویض واشر ها و آب بندی

114IDEA، EVE200,000تعویض قطعه، تعویض واشر ها و آب بندی

115KON ،24/28/35200,000تعویض قطعه، تعویض واشر ها و آب بندی

116ALKON(P)،(S) 50/70200,000تعویض قطعه، تعویض واشر ها و آب بندی

117KON،(P)،(S) 100/120200,000تعویض قطعه، تعویض واشر ها و آب بندی

100,000تعویض سنسورZD، ZOOM، SINTEXتعویض سنسور فلودیتکتور118

119IDEA، EVE200,000باز کردن فلوسوئیچ تمیز کردن صافی، بستن و آب بندی

120KON ،24/28/35250,000باز کردن فلوسوئیچ تمیز کردن صافی، بستن و آب بندی

121ALKON(P)،(S) 50/70250,000باز کردن فلوسوئیچ تمیز کردن صافی، بستن و آب بندی

122KON،(P)،(S) 100/120250,000باز کردن فلوسوئیچ تمیز کردن صافی، بستن و آب بندی

123T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه و آبگیری راه اندازی300,000روان سازی مهره ها، باز کردن لوله،تعویض واشر، نصب و آب بندی

124TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه و آبگیری راه اندازی300,000روان سازی مهره ها، باز کردن لوله،تعویض واشر، نصب و آب بندی

125ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه و آبگیری راه اندازی330,000روان سازی مهره ها، باز کردن لوله،تعویض واشر، نصب و آب بندی

126KON،(P)،(S) 100/120تخلیه و آبگیری راه اندازی330,000روان سازی مهره ها، باز کردن لوله،تعویض واشر، نصب و آب بندی

127ZD، ZOOM، SINTEXتخلیه و آبگیری راه اندازی300,000تعویض لوله مسی، تعویض واشر و آب بندی

128IDEA، EVEتخلیه و آبگیری راه اندازی200,000تعویض لوله مسی، تعویض واشر و آب بندی

129KON ،24/28/35تخلیه و آبگیری راه اندازی250,000تعویض لوله مسی، تعویض واشر و آب بندی

130ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه و آبگیری راه اندازی250,000تعویض لوله مسی، تعویض واشر و آب بندی

131KON،(P)،(S) 100/120تخلیه و آبگیری راه اندازی250,000تعویض لوله مسی، تعویض واشر و آب بندی

132T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه پکیج یا منبع ، آبگیری راه اندازی200,000تعویض غالف وآب بندی

133TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه پکیج یا منبع ، آبگیری راه اندازی200,000تعویض غالف وآب بندی

134ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه منبع وآبگیری مجدد250,000تعویض غالف وآب بندی

135KON،(P)،(S) 100/120تخلیه منبع وآبگیری مجدد250,000تعویض غالف وآب بندی

تعویض انواع لوله مسی داخل پکیج

تعویض غالف چدن یا منبع

تعویض شیر هواگیر دستی

تعویض شیر هواگیر اتومات

تعویض فلوسوئیچ و فلودیتکتور

تمیز کردن صافی فلوسوئیچ

(هر مورد )تعویض انواع لوله فوالدی



136T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه و آبگیری راه اندازی500,000باز و بست لوله مورد نظر، تعویض واشر و آب بندی

137TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه و آبگیری راه اندازی500,000باز و بست لوله مورد نظر، تعویض واشر و آب بندی

138T،TD، TDP، PARS، PN
 باز کردن پکیج، باز کردن هود، باز کردن برنر و منبع انبساط و تمام اتصاالت، باز و بست 

5,200,000دیگ، بستن تمام متعلقات باز شده و نصب و راه اندازی دستگاه وتحویل با عملکرد صحیح

139TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP

 تخلیه آب، باز کردن پکیج، باز کردن هود، باز کردن برنر و منبع انبساط و تمام اتصاالت، باز 

و بست دیگ، بستن تمام متعلقات باز شده و نصب و راه اندازی دستگاه وتحویل با عملکرد 

صحیح
5,200,000

140T،TD، TDP، PARS، PN
تخلیه آب، باز کردن پکیج، باز و بست اتصاالت منبع، تعویض منبع، نصب و راه اندازی پکیج 

4,700,000 و تحویل با عملکرد صحیح

141TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP
تخلیه آب، باز کردن پکیج، باز و بست اتصاالت منبع، تعویض منبع، نصب و راه اندازی پکیج 

4,700,000 و تحویل با عملکرد صحیح

T،TD، TDP، PARS، PNتعویض منبع ذخیره پکیج چدنی قدیمی142

 تخلیه آب، باز کردن پکیج، باز کردن هود، باز کردن برنر و منبع انبساط و تمام اتصاالت، باز 

و بست دیگ، تعویض منبع ذخیره،  بستن تمام متعلقات باز شده و نصب و راه اندازی 

دستگاه وتحویل با عملکرد صحیح
5,800,000

143T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه و آبگیری مجدد منبع500,000روانسازی و باز کردن مهره هاتعویض سر فلنچ یا واشر وبستن و آب بندی

144TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه و آبگیری مجدد منبع500,000روانسازی و باز کردن مهره هاتعویض سر فلنچ یا واشر وبستن و آب بندی

145ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه و آبگیری مجدد منبع600,000روانسازی و باز کردن مهره هاتعویض سر فلنچ یا واشر وبستن و آب بندی

146KON،(P)،(S) 100/120تخلیه و آبگیری مجدد منبع600,000روانسازی و باز کردن مهره هاتعویض سر فلنچ یا واشر وبستن و آب بندی

تخلیه و آبگیری راه اندازی400,000باز کردن اتصاالت مربوطه و تعویض منبع تعدیل و آب بندیT،TD، TDP، PARS، PNتعویض منبع تعدیل147

148ZD، ZOOM، SINTEX 200,000باز کردن قاب برد،جدا کردن دسته سیم ها، تعویض برد و بستن دوباره

149TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP 250,000باز کردن قاب برد،جدا کردن دسته سیم ها، تعویض برد و بستن دوباره

150IDEA، EVE 250,000باز کردن قاب برد،جدا کردن دسته سیم ها، تعویض برد و بستن دوباره

151KON ،24/28/35 250,000باز کردن قاب برد،جدا کردن دسته سیم ها، تعویض برد و بستن دوباره

152ALKON(P)،(S) 50/70 300,000باز کردن قاب برد،جدا کردن دسته سیم ها، تعویض برد و بستن دوباره

153KON،(P)،(S) 100/120 300,000باز کردن قاب برد،جدا کردن دسته سیم ها، تعویض برد و بستن دوباره

154TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP 300,000باز کردن قاب برد،جدا کردن دسته سیم ها، تعویض برد و بستن دوباره

155ALKON(P)،(S) 50/70 300,000باز کردن قاب برد،جدا کردن دسته سیم ها، تعویض برد و بستن دوباره

156KON،(P)،(S) 100/120 300,000باز کردن قاب برد،جدا کردن دسته سیم ها، تعویض برد و بستن دوباره

200,000تعویض کنترل پانل، اتصال سیم ها و تنظیم T،TD، TDP، PARS، PNتعویض کنترل پانل دیجیتال157

158T،TD، TDP، PARS، PN150,000جدا کردن دسته سیم، اتصال دسته سیم جدید و مرتب کردن سیم ها

159TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP150,000جدا کردن دسته سیم، اتصال دسته سیم جدید و مرتب کردن سیم ها

160T،TD، TDP، PARS، PN80,000جدا کردن دسته سیم، اتصال دسته سیم جدید و مرتب کردن سیم ها

161TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP80,000جدا کردن دسته سیم، اتصال دسته سیم جدید و مرتب کردن سیم ها

162ZD، ZOOM، SINTEXباز و بست قاب 80,000جدا کردن سیم های مربوطه از برد و جایگزینی سیم جدید و مرتب کردن آنها

تعویض دسته سیم سنسور

تعویض سر فلنج منبع ذخیره یا تعویض واشر 

مدار برق 

تعویض برد دیجیتال

تعویض برد نمایشگر

تعویض هر مجموعه سیم

تعویض منبع ذخیره پکیج مبدل مسی و چدنی جدید

تعویض چدن پکیج چدنی

تعویض واشر فلنچ چدن

تعویض دسته سیم برق یا شیر برقی یا پمپ 



163IDEA، EVEباز و بست قاب 80,000جدا کردن سیم های مربوطه از برد و جایگزینی سیم جدید و مرتب کردن آنها

164KON ،24/28/35باز و بست قاب 100,000جدا کردن سیم های مربوطه از برد و جایگزینی سیم جدید و مرتب کردن آنها

165ALKON(P)،(S) 50/70باز و بست قاب 100,000جدا کردن سیم های مربوطه از برد و جایگزینی سیم جدید و مرتب کردن آنها

166KON،(P)،(S) 100/120باز و بست قاب 100,000جدا کردن سیم های مربوطه از برد و جایگزینی سیم جدید و مرتب کردن آنها

167ZD، ZOOM، SINTEX100,000باز کردن و بستن دوباره  و جایگذاری درست قاب

168IDEA، EVE100,000باز کردن و بستن دوباره  و جایگذاری درست قاب

169KON ،24/28/35100,000باز کردن و بستن دوباره  و جایگذاری درست قاب

170ALKON(P)،(S) 50/70100,000باز کردن و بستن دوباره  و جایگذاری درست قاب

171KON،(P)،(S) 100/120100,000باز کردن و بستن دوباره  و جایگذاری درست قاب

172ZD، ZOOM، SINTEX تعویض فیوز یاICباز و بست پانل یا قاب برد دیجیتال100,000 پانل

173T،TD، TDP، PARS، PN تعویض فیوز یاICباز و بست پانل یا قاب برد دیجیتال100,000 پانل

174TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP تعویض فیوز یاICباز و بست پانل یا قاب برد دیجیتال100,000 پانل

175IDEA، EVE تعویض فیوز یاICباز و بست پانل یا قاب برد دیجیتال100,000 پانل

176KON ،24/28/35 تعویض فیوز یاICباز و بست پانل یا قاب برد دیجیتال120,000 پانل

177ALKON(P)،(S) 50/70 تعویض فیوز یاICباز و بست پانل یا قاب برد دیجیتال120,000 پانل

178KON،(P)،(S) 100/120 تعویض فیوز یاICباز و بست پانل یا قاب برد دیجیتال120,000 پانل

179ZD، ZOOM، SINTEX تعویضNTCتخلیه و آبگیری راه اندازی100,000 و آب بندی

180T،TD، TDP، PARS، PN تعویضNTCتخلیه و آبگیری راه اندازی100,000 و آب بندی

181TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP تعویضNTCتخلیه و آبگیری راه اندازی100,000 و آب بندی

182IDEA، EVE تعویضNTC120,000 کلمپی

183KON ،24/28/35 تعویضNTC150,000 کلمپی

184ALKON(P)،(S) 50/70 تعویضNTC150,000 کلمپی

185KON،(P)،(S) 100/120 تعویضNTC150,000 کلمپی

186ZD، ZOOM، SINTEX 100,000تعویض ترموستات حد

187T،TD، TDP، PARS، PN 100,000تعویض ترموستات حد

188TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP 100,000تعویض ترموستات حد

189IDEA، EVE 120,000تعویض ترموستات حد

190KON ،24/28/35 150,000تعویض ترموستات حد

191ALKON(P)،(S) 50/70 150,000تعویض ترموستات حد

192KON،(P)،(S) 100/120 150,000تعویض ترموستات حد

193ZD، ZOOM، SINTEX100,000تعویض و جایگذاری ترموستات دود،سرویس شاسی ریست دود

194T،TD، TDP، PARS، PN100,000تعویض و جایگذاری ترموستات دود،سرویس شاسی ریست دود

195TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP100,000تعویض و جایگذاری ترموستات دود،سرویس شاسی ریست دود

196IDEA، EVE100,000تعویض و جایگذاری ترموستات دود،سرویس شاسی ریست دود

197TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP 300,000باز کردن قاب باالی دستگاه و تعویض فن و سیم بندی

تعویض ترموستات حد

تعویض هر مجموعه سیم

باز و بست قاب برد دیجیتال

 پانلICتعویض فیوز یا 

  مصرفی یا شوفاژNTCتعویض 

تعویض یا سرویس ترموستات دود

تعویض فن



198IDEA، EVE300,000تعویض و سیم بندی

199KON ،24/28/35350,000تعویض و سیم بندی

200ALKON(P)،(S) 50/70500,000باز و بست محفظه فن تعویض فن و سیم بندی

201KON،(P)،(S) 100/120500,000باز و بست محفظه فن تعویض فن و سیم بندی

202TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPباز و بست فن200,000چکاپ ونتوری، سرویس پروانه و میکسر،رفع انسداد کانکشن به دودکش

203IDEA، EVEباز و بست فن200,000چکاپ ونتوری، سرویس پروانه و میکسر،رفع انسداد کانکشن به دودکش

204KON ،24/28/35باز و بست فن230,000چکاپ ونتوری، سرویس پروانه و میکسر،رفع انسداد کانکشن به دودکش

205ALKON(P)،(S) 50/70باز و بست فن300,000چکاپ ونتوری، سرویس پروانه و میکسر،رفع انسداد کانکشن به دودکش

206KON،(P)،(S) 100/120باز و بست فن300,000چکاپ ونتوری، سرویس پروانه و میکسر،رفع انسداد کانکشن به دودکش

207TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP 150,000باز کردن قاب باالی دستگاه و تعویض ایر پرشر

208IDEA، EVE200,000تعویض ایر پرشر و نصب صحیح شیلنگهای فرمان

209KON ،24/28/35200,000تعویض ایر پرشر و نصب صحیح شیلنگهای فرمان

210ALKON(P)،(S) 50/70250,000تعویض ایر پرشر و نصب صحیح شیلنگهای فرمان

211KON،(P)،(S) 100/120250,000تعویض ایر پرشر و نصب صحیح شیلنگهای فرمان

212ZD، ZOOM، SINTEX200,000تعویض و تست ترانس

213ALKON(P)،(S) 50/70250,000تعویض و تست ترانس

214KON،(P)،(S) 100/120250,000تعویض و تست ترانس

215ZD، ZOOM، SINTEX100,000تعویض الکترود و تنظیم و تست عملکرد صحیح

216TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP100,000تعویض الکترود و تنظیم و تست عملکرد صحیح

217IDEA، EVE100,000تعویض الکترود و تنظیم و تست عملکرد صحیح

218KON ،24/28/35150,000تعویض الکترود و تنظیم و تست عملکرد صحیح

219ALKON(P)،(S) 50/70150,000تعویض الکترود و تنظیم و تست عملکرد صحیح

220KON،(P)،(S) 100/120150,000تعویض الکترود و تنظیم و تست عملکرد صحیح

221ZD، ZOOM، SINTEX100,000باز وبست کیت ، اتصال سیم ها

222T،TD، TDP، PARS، PN100,000باز وبست کیت ، اتصال سیم ها

223TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP100,000باز وبست کیت ، اتصال سیم ها

224IDEA، EVE100,000باز وبست کیت ، اتصال سیم ها

225KON ،24/28/35150,000باز وبست کیت ، اتصال سیم ها

226ALKON(P)،(S) 50/70150,000باز وبست کیت ، اتصال سیم ها

227KON،(P)،(S) 100/120150,000باز وبست کیت ، اتصال سیم ها

228ALKON(P)،(S) 50/70300,000باز وبست کیت ، اتصال سیم ها

229KON،(P)،(S) 100/120300,000باز وبست کیت ، اتصال سیم ها

230ZD، ZOOM، SINTEXتخلیه و آبگیری راه اندازی100,000تعویض پرشر سوئیچ و آب بندی

231T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه و آبگیری راه اندازی100,000تعویض پرشر سوئیچ و آب بندی

232TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه و آبگیری راه اندازی100,000تعویض پرشر سوئیچ و آب بندی

تعویض کیت پمپ

تعویض کیت پمپ ماژوالر

تعویض ایر پرشر

تعویض ترانس جرقه زن

تعویض الکترود جرقه زن یا شعله یاب یا سرویس

تعویض پرشر سوئیچ آب

تعویض فن

سرویس فن



233IDEA، EVEتخلیه و آبگیری راه اندازی100,000تعویض پرشر سوئیچ و آب بندی

234KON ،24/28/35تخلیه و آبگیری راه اندازی150,000تعویض پرشر سوئیچ و آب بندی

235ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه و آبگیری راه اندازی150,000تعویض پرشر سوئیچ و آب بندی

236KON،(P)،(S) 100/120تخلیه و آبگیری راه اندازی150,000تعویض پرشر سوئیچ و آب بندی

237ZD، ZOOM، SINTEX تخلیه و آبگیری راه اندازی، بازو بست پرشر سوئیچ100,000رسوب زدایی و رفع انسداد

238T،TD، TDP، PARS، PN تخلیه و آبگیری راه اندازی، بازو بست پرشر سوئیچ100,000رسوب زدایی و رفع انسداد

239TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP تخلیه و آبگیری راه اندازی، بازو بست پرشر سوئیچ100,000رسوب زدایی و رفع انسداد

240IDEA، EVE تخلیه و آبگیری راه اندازی، بازو بست پرشر سوئیچ100,000رسوب زدایی و رفع انسداد

241KON ،24/28/35 تخلیه و آبگیری راه اندازی، بازو بست پرشر سوئیچ120,000رسوب زدایی و رفع انسداد

242ALKON(P)،(S) 50/70 تخلیه و آبگیری راه اندازی، بازو بست پرشر سوئیچ120,000رسوب زدایی و رفع انسداد

243KON،(P)،(S) 100/120 تخلیه و آبگیری راه اندازی، بازو بست پرشر سوئیچ120,000رسوب زدایی و رفع انسداد

244ZD، ZOOM، SINTEXباز و بست قاب برد100,000سرویس شاسی ریست

245IDEA، EVEباز و بست قاب برد100,000سرویس شاسی ریست

246KON ،24/28/35باز و بست قاب برد100,000سرویس شاسی ریست

247ZD، ZOOM، SINTEXباز و بست قاب برد100,000تعویض ولوم

248IDEA، EVEباز و بست قاب برد100,000تعویض ولوم

249KON ،24/28/35باز و بست قاب برد100,000تعویض ولوم

250ZD، ZOOM، SINTEX200,000تعویض شیر برقی، تست نشتی، اتصال سیم ها

251T،TD، TDP، PARS، PN200,000تعویض شیر برقی، تست نشتی، اتصال سیم ها

252TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP200,000تعویض شیر برقی، تست نشتی، اتصال سیم ها

253IDEA، EVE200,000تعویض شیر برقی، تست نشتی، اتصال سیم ها

254KON ،24/28/35250,000تعویض شیر برقی، تست نشتی، اتصال سیم ها

255ALKON(P)،(S) 50/70250,000تعویض شیر برقی، تست نشتی، اتصال سیم ها

256KON،(P)،(S) 100/120250,000تعویض شیر برقی، تست نشتی، اتصال سیم ها

257ZD، ZOOM، SINTEXباز و بست شیر برقی، فن، محفظه احتراق300,000تعویض برنر و گاز بند کردن اتصاالت

258T،TD، TDP، PARS، PNباز و بست شیر برقی، فن، محفظه احتراق300,000تعویض برنر و گاز بند کردن اتصاالت

259TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPباز و بست شیر برقی، فن، محفظه احتراق300,000تعویض برنر و گاز بند کردن اتصاالت

260IDEA، EVEباز و بست شیر برقی، فن، محفظه احتراق300,000تعویض برنر و گاز بند کردن اتصاالت

261KON ،24/28/35باز و بست شیر برقی، فن، محفظه احتراق350,000تعویض برنر و گاز بند کردن اتصاالت

262ALKON(P)،(S) 50/70باز و بست شیر برقی، فن، محفظه احتراق350,000تعویض برنر و گاز بند کردن اتصاالت

263KON،(P)،(S) 100/120باز و بست شیر برقی، فن، محفظه احتراق350,000تعویض برنر و گاز بند کردن اتصاالت

264ZD، ZOOM، SINTEX باز و بست برنر، تنظیم فشار گاز200,000تمیز کردن تیغه های برنر با فرچه، باز کردن نازل ها و تمیز کردن مجاری آن ها

265T،TD، TDP، PARS، PN باز و بست برنر، تنظیم فشار گاز200,000تمیز کردن تیغه های برنر با فرچه، باز کردن نازل ها و تمیز کردن مجاری آن ها

مدار گاز و احتراق و دودکش

سرویس پرشرسوئیچ آب

سرویس شاسی ریست

تعویض ولوم

تعویض پرشر سوئیچ آب

تعویض شیر برقی گاز

تعویض برنر

سرویس برنر



266TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP باز و بست برنر، تنظیم فشار گاز200,000تمیز کردن تیغه های برنر با فرچه، باز کردن نازل ها و تمیز کردن مجاری آن ها

267IDEA، EVE باز و بست برنر، تنظیم فشار گاز200,000تمیز کردن تیغه های برنر با فرچه، باز کردن نازل ها و تمیز کردن مجاری آن ها

268KON ،24/28/35باز و بست برنر، تنظیم فشار گاز250,000تمیز کردن برنر با فشار باد

269ALKON(P)،(S) 50/70باز و بست برنر، تنظیم فشار گاز250,000تمیز کردن برنر با فشار باد

270KON،(P)،(S) 100/120باز و بست برنر، تنظیم فشار گاز250,000تمیز کردن برنر با فشار باد

271ZD، ZOOM، SINTEXباز و بست برنر، تنظیم فشار گاز250,000تعویض نازل ها و گاز بند کردن آنها

272T،TD، TDP، PARS، PNباز و بست برنر، تنظیم فشار گاز300,000تعویض نازل ها و گاز بند کردن آنها

273TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPباز و بست برنر، تنظیم فشار گاز300,000تعویض نازل ها و گاز بند کردن آنها

274IDEA، EVEباز و بست برنر، تنظیم فشار گاز250,000تعویض نازل ها و گاز بند کردن آنها

150,000تعویض پیلوت و گاز بندیT،TD، TDP، PARS، PNتعویض پیلوت275

باز و بست پیلوت100,000چکپ و تمیز کردن قطعات آنT،TD، TDP، PARS، PNسرویس پیلوت276

باز و بست پیلوت100,000تعویض ترموکوپل T،TD، TDP، PARS، PNتعویض ترموکوپل277

100,000تعویض فندکT،TD، TDP، PARS، PNتعویض فندک278

100,000تعویض چینی فندکT،TD، TDP، PARS، PNتعویض چینی فندک279

280ZD، ZOOM، SINTEX100,000تنظیم فشار گازشیر برقی و تنظیم خیز شعله

281T،TD، TDP، PARS، PN100,000تنظیم فشار گاز شمعک و شیر برقی و خیز شعله

282TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP 150,000تنظیم فشار گاز

283IDEA، EVE 150,000تنظیم فشار گاز

284KON ،24/28/35 200,000تنظیم فشار گاز

285ALKON(P)،(S) 50/70 200,000تنظیم فشار گاز

286KON،(P)،(S) 100/120 200,000تنظیم فشار گاز

200,000تست نشتی تمام قطعات و اتصاالت گازی دستگاه و رفع نشتیallرفع نشتی287

288T،TD، TDP، PARS، PN1,500,000شستشو و دوده زدایی محفظه احتراق باز کردن برنر پیلوت شیر برقی و هود

289TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP1,500,000شستشو و دوده زدایی محفظه احتراق باز کردن برنر پیلوت شیر برقی و هود

290ZD، ZOOM، SINTEX400,000شستشو، گرفتن باد و تمیز کردن تمام دوده ها

291T،TD، TDP، PARS، PN400,000شستشو، گرفتن باد و تمیز کردن تمام دوده ها

292TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP400,000شستشو، گرفتن باد و تمیز کردن تمام دوده ها

293IDEA، EVE400,000شستشو، گرفتن باد و تمیز کردن تمام دوده ها

294ZD، ZOOM، SINTEX300,000باز و بست هود و عایق بندی

295T،TD، TDP، PARS، PNباز و بست مبدل اصلی300,000باز و بست هود و عایق بندی

296TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPباز و بست مبدل اصلی300,000باز و بست هود و عایق بندی

297IDEA، EVE300,000باز و بست هود و عایق بندی

298ZD، ZOOM، SINTEX 150,000چک کردن مکش دود کش، بررسی کالهک، رفع انسداد و راهنمایی مشتری

299T،TD، TDP، PARS، PN 150,000چک کردن مکش دود کش، بررسی کالهک، رفع انسداد و راهنمایی مشتری

300TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP 150,000چک کردن مکش دود کش، بررسی کالهک، رفع انسداد و راهنمایی مشتری

تنظیف فین های مبدل اصلی مسی

تعویض هود

رفع عیوب دودکش

تنظیف محفظه احتراق چدنی

سرویس برنر

تعویض نازل های گاز

تنظیم فشار گاز



301IDEA، EVE 150,000چک کردن مکش دود کش، بررسی کالهک، رفع انسداد و راهنمایی مشتری

302KON ،24/28/35 200,000چک کردن مکش دود کش، بررسی کالهک، رفع انسداد و راهنمایی مشتری

303ALKON(P)،(S) 50/70 200,000چک کردن مکش دود کش، بررسی کالهک، رفع انسداد و راهنمایی مشتری

304KON،(P)،(S) 100/120 200,000چک کردن مکش دود کش، بررسی کالهک، رفع انسداد و راهنمایی مشتری

305KON ،24/28/35باز کردن شیر برقی، باز کردن فن400,000باز کردن، بستن و گازبندی

306ALKON(P)،(S) 50/70باز کردن شیر برقی، باز کردن فن500,000باز کردن، بستن و گازبندی

307KON،(P)،(S) 100/120باز کردن شیر برقی، باز کردن فن600,000باز کردن، بستن و گازبندی

308KON ،24/28/35200,000تمیز کردن رسوبات با فرچه و شستشو با آب

309ALKON(P)،(S) 50/70250,000تمیز کردن رسوبات با فرچه و شستشو با آب

310KON،(P)،(S) 100/120300,000تمیز کردن رسوبات با فرچه و شستشو با آب

311KON ،24/28/35200,000باز کردن سیفون تخلیه آب و شسنشوی رسوبات داخل سیفون

312ALKON(P)،(S) 50/70250,000باز کردن سیفون تخلیه آب و شسنشوی رسوبات داخل سیفون

313KON،(P)،(S) 100/120250,000باز کردن سیفون تخلیه آب و شسنشوی رسوبات داخل سیفون

314ZD، ZOOM، SINTEXآبگیری و راه اندازی700,000بستن لوله های رفت و برگشت شوفاژ و لوله های آب مصرفی و نصب لوله رابط دودکش

315T،TD، TDP، PARS، PNریال5،000،000 (100)برای ظرفیت1,800,000بستن لوله های رفت و برگشت شوفاژ، آب مصرفی و نصب لوله رابط دودکش و راه اندازی 

316TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPریال5،000،000 (100)برای ظرفیت1,800,000بستن لوله های رفت و برگشت شوفاژ، آب مصرفی و نصب لوله رابط دودکش و راه اندازی 

317IDEA، EVEآبگیری و راه اندازی700,000بستن لوله های رفت و برگشت شوفاژ و لوله های آب مصرفی و نصب لوله رابط دودکش

318KON ،24/28/351,000,000بستن لوله های رفت و برگشت شوفاژ، آب مصرفی و نصب لوله رابط دودکش و راه اندازی

319ALKON(P)،(S) 50/701,800,000بستن لوله های رفت و برگشت شوفاژ، آب مصرفی و نصب لوله رابط دودکش و راه اندازی

320KON،(P)،(S) 100/1202,000,000بستن لوله های رفت و برگشت شوفاژ، آب مصرفی و نصب لوله رابط دودکش و راه اندازی

321ZD، ZOOM، SINTEXتخلیه آب سیستم500,000باز کردن لوله های رفت و برگشت شوفاژ، باز کردن لوله های آب مصرفی

322T،TD، TDP، PARS، PNتخلیه آب سیستم700,000باز کردن لوله های رفت و برگشت شوفاژ، باز کردن لوله های آب مصرفی

323TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFPتخلیه آب سیستم700,000باز کردن لوله های رفت و برگشت شوفاژ، باز کردن لوله های آب مصرفی

324IDEA، EVEتخلیه آب سیستم500,000باز کردن لوله های رفت و برگشت شوفاژ، باز کردن لوله های آب مصرفی

325KON ،24/28/35تخلیه آب سیستم600,000باز کردن لوله های رفت و برگشت شوفاژ، باز کردن لوله های آب مصرفی

326ALKON(P)،(S) 50/70تخلیه آب سیستم700,000باز کردن لوله های رفت و برگشت شوفاژ، باز کردن لوله های آب مصرفی

327KON،(P)،(S) 100/120تخلیه آب سیستم1,000,000باز کردن لوله های رفت و برگشت شوفاژ، باز کردن لوله های آب مصرفی

328ZD، ZOOM، SINTEX

چک کردن عملکرد پکیج چک کردن دودکش سرویس پمپ سرویس برنر تنظیف محفظه 

احتراق تنظیم باد منبع انبساط تنظیم شیر برقی و فشار گاز سرویس شعله یاب و جرقه زن 

و آبگیری راه اندازی هواگیری و تحویل با عملکرد صحیح
1,000,000

329T،TD، TDP، PARS، PN

چک کردن عملکرد پکیج چک کردن دودکش سرویس سرویس برنر تنظیف محفظه 

تنظیم باد منبع انبساط تنظیم شیر برقی و فشار گاز  (در صورت امکان محل)احتراق

سرویس پیلوت و ترموکوپل آبگیری راه اندازی هواگیری و تحویل با عملکرد صحیح
1,000,000

تنظیف محفظه احتراق چگالشی

سرویس سیفون درین چگالشی

رفع عیوب دودکش

باز وبست محفظه احتراق چگالشی

سرویس کلی پکیج

سرویس کلی و باز کردن

باز کردن پکیج

نصب پکیج



330TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP

چک کردن عملکرد پکیج چک کردن دودکش سرویس پمپ سرویس برنر سرویس فن 

تنظیم باد منبع انبساط تنظیم شیر برقی  (درصورت امکان در محل)تنظیف محفظه احتراق

و فشار گاز سرویس شعله یاب و جرقه زن آبگیری راه اندازی هواگیری و تحویل با عملکرد 

صحیح

1,000,000

331IDEA، EVE

چک کردن عملکرد پکیج چک کردن دودکش سرویس پمپ سرویس برنر سرویس فن 

تنظیف محفظه احتراق تنظیم باد منبع انبساط تنظیم شیر برقی و فشار گاز سرویس شعله 

یاب و جرقه زن آبگیری راه اندازی هواگیری و تحویل با عملکرد صحیح
1,000,000

332KON ،24/28/35

چک کردن عملکرد پکیج چک کردن دودکش سرویس پمپ سرویس فن تنظیف برنر 

تنظیف محفظه احتراق  تنظیم باد منبع انبساط سرویس سیفون تنظیم شیر برقی و فشار 

گاز سرویس شعله یاب و جرقه زن آبگیری راه اندازی هواگیری و تحویل با عملکرد صحیح
1,200,000

333ALKON(P)،(S) 50/70

چک کردن عملکرد پکیج چک کردن دودکش سرویس پمپ سرویس فن تنظیف برنر 

تنظیف محفظه احتراق  تنظیم باد منبع انبساط سرویس سیفون تنظیم شیر برقی و فشار 

گاز سرویس شعله یاب و جرقه زن آبگیری راه اندازی هواگیری و تحویل با عملکرد صحیح
1,500,000

334KON،(P)،(S) 100/120

چک کردن عملکرد پکیج چک کردن دودکش سرویس پمپ سرویس فن تنظیف برنر 

تنظیف محفظه احتراق  تنظیم باد منبع انبساط سرویس سیفون تنظیم شیر برقی و فشار 

گاز سرویس شعله یاب و جرقه زن آبگیری راه اندازی هواگیری و تحویل با عملکرد صحیح
1,500,000

150,000نصب هر عدد شیر یا صافینصب صافی شوفاژ، آب مصرفی و شیر335

200,000 سانتی متر بلوک رادیاتور یا حوله خشک کن50 پره رادیاتور یاهر 5نصب هر نصب رادیاتور یا حوله خشک کن336

150,000نصب هر عدد شیلنگ متصل به پکیجنصب شیلنگ های پکیج337

150,000نصب سختی گیر مغناطیسی رزوه ای338

100,000نصب سختی گیر مغناطیسی جداری339

400,000نصب ترموستات اتاقی و سیم بندینصب ترموستات اتاقی340

یک متر دودکش باالی دستگاه زمان نصب رایگان است150,000به ازای هر یک متر لوله دودکشنصب دودکش341

250,000نصب و پرچ و  عایق دودکش از داخل دودکش سیمانی به ازای هر مترنصب دودکش غالفی342

باز و نصب رادیاتور200,000شستشوی هر بلوک رادیاتورشستشوی رادیاتور343

350,000شستشوی خطوط رادایاتور هاشستشوی خطوط با آب داغ344

باز و بست لوله ها150,000 سانتی متر 5جوشکاری لوله به ازای هر سر جوش یا هر جوشکاری 345

346T،TD، TDP، PARS، PN400,000عایقکاری مخزن بدون باز کردن منبع

347TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP400,000عایقکاری مخزن بدون باز کردن منبع

348ALKON(P)،(S) 50/70500,000عایقکاری مخزن بدون باز کردن منبع

349KON،(P)،(S) 100/120500,000عایقکاری مخزن بدون باز کردن منبع

350T،TD، TDP، PARS، PN400,000تعویض عایق هود یا بازو بست قاب دور دیگ و تعویض عایق

351TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP400,000تعویض عایق هود یا بازو بست قاب دور دیگ و تعویض عایق

عایقکاری مخزن

تعویض عایق هود یا دیگ چدنی

سرویس کلی پکیج

متفرقه



باز و بست پانل  100,000تعویض هر عدد قابallتعویض قاب ها 352

353ZD، ZOOM، SINTEX100,000آموزش استفاده از دستگاه و ریست خطا ها

354T،TD، TDP، PARS، PN100,000آموزش استفاده از دستگاه و ریست خطا ها

355TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP100,000آموزش استفاده از دستگاه و ریست خطا ها

356IDEA، EVE100,000آموزش استفاده از دستگاه و ریست خطا ها

357KON ،24/28/35150,000آموزش استفاده از دستگاه و ریست خطا ها و تمیز کردن سیفون درین

358ALKON(P)،(S) 50/70150,000آموزش استفاده از دستگاه و ریست خطا ها و تمیز کردن سیفون درین

359KON،(P)،(S) 100/120150,000آموزش استفاده از دستگاه و ریست خطا ها و تمیز کردن سیفون درین

all300,000کارشناسی و بازدید360

200,000در ازای مراجعه به یک آدرسایاب و ذهاب شهری361

9,000در ازای هر کیلومترایاب ذهاب برون شهری362

500,000در ازای حمل پکیج به محلحمل و نقل پکیج با وانت363

364ZD، ZOOM، SINTEX100,000حمل پکیج توسط سرویسکار در طبقات از طریق پله به ازای هر طبقه

365T،TD، TDP، PARS، PN250,000حمل پکیج توسط سرویسکار در طبقات از طریق پله به ازای هر طبقه

366TL، TLF، TLFP/PL، PLF، PLFP250,000حمل پکیج توسط سرویسکار در طبقات از طریق پله به ازای هر طبقه

367IDEA، EVE100,000حمل پکیج توسط سرویسکار در طبقات از طریق پله به ازای هر طبقه

368KON ،24/28/35150,000حمل پکیج توسط سرویسکار در طبقات از طریق پله به ازای هر طبقه

369ALKON(P)،(S) 50/701,000,000حمل پکیج توسط سرویسکار در طبقات از طریق پله به ازای هر طبقه

370KON،(P)،(S) 100/1201,000,000حمل پکیج توسط سرویسکار در طبقات از طریق پله به ازای هر طبقه

:تذکر

(به جز تعویض چدن و منبع)تعویض چند قطعه از سرویس کلی پکیج بیشتر نشود 

آموزش استفتده از دستگاه

ایاب و ذهاب و حمل و نقل

حمل پکیج در طبقات

. ریال در همه مراجعاتی که به خدمات منجر می شود الزامی است250،000تخلیه، تنظیم باد منبع انبساط، تنظیم فشار، هواگیری و راه اندازی به مبلغ 

. در تمام مراجعات تست عملکرد و عیب یابی کامل دستگاه الزامی است، درصورت عدم شناسایی عیب در مراجعه اول، در مراجعات بعدی ایاب و ذهاب اخذ نمی کردد

. تومان اخذ می گردد30،000 تومان و دوبار مراجعه جهت یک سرویس 20،000در صورت یک مراجعه ایاب ذهاب مبلغ 

.چنانچه دستگاهی نیاز به سرویس های گوناگونی داشته باشد  و سرویسکار توان ارائه تمامی آن خدمات را نداشته باشد، هیچ مبلغی در رابطه با خدمات و ایاب ذهاب دریاغت نمی کند


