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 مقدمه و آشنایی با محصول
، تشای ػش٘ـیٙاٖ یه  وٙذ دس ػشٔای صٔؼتاٖ ٚ دس صٔا٘ی وٝ ػٛص ػشٔا ا٘ؼاٖ سا دچاس ػختی ٚ ٘اساحتی ٔی

ت. ٔثحث ٌشْ وشدٖ خٛدسٚ ٕٞٛاسٜ ٔٛسد ، ِزت تخؾ ٘یؼ، ٞیچ چیضی ٕٞا٘ٙذ یه واتیٗ ٌشْ ٚ ساحت خٛدسٚ

تٛجٝ خٛدسٚػاصاٖ تٛدٜ ٚ پیشٚی ایٗ أش، تجٟیضات ٔختّفی اص لثیُ تخاسی، تخاسی دسجا، ٌشٔىٗ صٙذِی ٚ ... تٝ 

 ػٙٛاٖ تجٟیضات اصّی یا اختیاسی دس ا٘ٛاع خٛدسٚٞا اجشایی ؿذٜ اػت. 

ای ٚ اثشات صیؼت ٔحیطی  تٝ ٔطشح ؿذٖ ٌشٔایؾ ٌّخا٘ٝٞای اخیش، تا تٛجٝ  ایٗ دس حاِی اػت وٝ دس ػاَ

ٞایی وٝ تتٛا٘ذ ٔٛجة واٞؾ ٔصشف ػٛخت ؿٛد، ٔٛسد تٛجٝ تٛدٜ  ٞای فؼیّی، اسائٝ سٚؽ اػتفادٜ اص ػٛخت

تاؿذ وٝ تا اػتفادٜ اص تشق خٛدسٚ دس حیٗ  خٛدسٚ ٔی وٗ ٔٛتٛس ٞای ٔطشح ؿذٜ، ٌشْ اػت. یىی اص ایٗ سٚؽ

وٙذ.  ٔٛتٛس، ٚ تا اػتفادٜ اص ػیؼتٓ ٌشٔایـی خاصی ٘ؼثت تٝ ٌشٔایؾ ٔٛتٛس ػُٕ ٔی تٛلف تا وٙتشَ دٔای آب

ایٗ سٚؽ ٔٛجة واٞؾ ٔذت واسوشد دسجا خٛدسٚ تٝ حیٗ اػتاست اِٚیٝ ٚ تٝ تثغ آٖ واٞؾ ٔصشف ػٛخت 

 ٌشدد. ٔی

سٚغٗ ٔٛتٛس اص  صدٌی ٌاصٚئیُ ٚ افضایؾ غّظت اص ػٛی دیٍش، تٝ ٚیظٜ دس خٛدسٚٞای دیضَ، تشای جٌّٛیشی اص یخ

ؿذ وٝ ضٕٗ خطش٘ان تٛدٖ؛ تٝ دِیُ  ٞای غیش اػتا٘ذاسد ٚ غّط سٚؿٗ وشدٖ آتؾ صیش آٟ٘ا اػتفادٜ ٔی سٚؽ

تشی ٚ ٕٞچٙیٗ ٘یاص تٝ تىشاس ػُٕ ٚ دس تشخی ٔٛاسد، تی فایذٜ تٛدٖ واس دس ػشٔای ؿذیذ ٕٞٛاسٜ ٔٛسد تٛجٝ  صٔاٖ

وٗ تان  تا ػشضٝ ٔحصٛالت خاف ٌشٔایـی اص لثیُ، ٌشْٞای اخیش  طشاحاٖ صٙؼت خٛدسٚػاصی تٛدٜ وٝ دس ػاَ

ػاصی تا حذٚدی ٔـىُ  ػٛخت ٚ واستُ سٚغٗ تصٛست پذٞای خاف لاتُ ٘صة دس حَٛ ٚ صیش ٔحُ رخیشٜ

 ٔشتفغ ٌشدیذٜ اػت.

ؿٛد، دس ػیٗ  ٞای ِٛوغ ٔحؼٛب ٔی ضٕٗ ایٙىٝ جض آتـٗتاؿذ، وٝ  اص دیٍش ٔحصٛالت، ٌشٔىٗ آیٙٝ خٛدسٚ ٔی

  تٛا٘ذ ٔٛسد تٛجٝ تاؿذ. ٔٛاسد ایٕٙی ٘یض ٔیحاَ یىی اص 

ٞای تِٛیذوٙٙذٜ ٚ ػشضٝ ٔٛسدی ٚ  ٚ ٔحذٚد تٛدٖ دس اختیاس ٔؼذٚد ؿشوت تا ایٗ حاَ، تٝ دِیُ تىِٙٛٛطی خاف

تاؿذ. ِزا تذیٗ  اِزوش دس خٛدسٚٞای تِٛیذی داخّی لاتُ اػتفادٜ ٕ٘ی ٌضیٙـی، ؿاٞذ ٞؼتیٓ، اوثش ٔٛاسد فٛق

ِتاٖ آصٖٔٛ، تؼٙٛاٖ اِٚیٗ ٚ تٟٙا تِٛیذوٙٙذٜ پذٞای ٌشٔایـی تشلی چٙذٔٙظٛسٜ تا ٚػیّٝ، ٔجتٕغ صٙؼت آ

 داسد.  ٞای خٛدسٚػاص سا اػالْ ٔی واستشی تشق ٚ تاتشی، آٔادٌی ػشضٝ ٔحصٛالت فٛق ٚ ٕٞىاسی تا ؿشوت
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 محصوالت گرمایشی خودرویی
 ٌشٔایؾ صٙذِی )سٚواس/ تٛواس( -1

 دٔای ٔٛتٛس(وٗ ٔٛتٛس )داسای ػٙؼٛس  ٌشْ -2

 تخاسی ٚ جشیاٖ آب ٔٛتٛس ٔحفظٝ ٌشٔىٗ پیؾ -3

 تان ػٛختوٗ  ٌشْ -4

 وٗ واستُ سٚغٗ ٌشْ -5

 ٌشٔایؾ آیٙٝ  -6

 وشدٖ ٚ ٌشْ ٍٟ٘ذاؿتٗ غزا(  پذ تاوغ ٌشٔایـی غزا )لاتُ ٘صة دس پـت خٛدسٚ تشای ٌشْ -7

 ٞای تیٗ ؿٟشی( ٌشٔایؾ جاخٛاب سا٘ٙذٜ )دس اتٛتٛع -8

 وف ٚ دیٛاس ٌشٔایـی داخُ اتٛتٛػی تشای ٌشٔایؾ وُ فضا اتٛتٛعػیؼتٓ ٌشٔایؾ  -9

 ٌشٔایؾ ػیٙی غزا؛ دس تِٛیذ خاف خٛدسٚٞای حُٕ غزا -10

 

 محصوالت گرمایشی خودروییهای  برخی ویژگی
 ػشػت ٌشٔایؾ لاتُ تٙظیٓ -1

 لاتّیت تِٛیذ تشحؼة ػفاسؽ ٚ ٘یاص ٔـتشی -2

 تاسی، ٚا٘ت ٚ ٔؼافشتشیٔٙاػة تشای ا٘ٛاع خٛدسٚٞا؛ ػٛاسی،  -3

 ٞای لطغ ٚ ٚصُ تصٛست وٙتشَ ٔشوضی ٚ جذاٌا٘ٝ داسای دیٕش افضایٙذٜ ٚ واٞٙذٜ دٔا ٚ وّیذ -4

 لاتّیت اػتفادٜ اص تشٔٛ فیٛص تشای حفط ایٕٙی واسوشد دٔایی -5

 ٞای ِٚتاطی ٚ دٔایی ٔختّف لاتُ تِٛیذ تصٛست ٘صة دائٓ ٚ پشتاتُ دس س٘ج -6

 ٚ ا٘ؼطاف پزیشیال أماٚٔت ػاختاسی ت -7

 

 محصوالت گرمایشی خودروییبرخی مسایای 
 واٞؾ ٔصشف ػٛخت ٚ آِٛدٌی ٞٛا -1

 Waxingػذْ ٘یاص تٝ اػتفادٜ اص ٔٛاد افضٚد٘ی )پاسافیٗ، اِىُ ٚ ...( دس ػٛخت ٚ جٌّٛیشی اص پذیذٜ  -2

 پاالیؾٞای تِٛیذ ٚ  فشاٞٓ وشدٖ أىاٖ تِٛیذ تٟٙا یه ٘ٛع ٌاصٚئیُ ٚ واٞؾ ٞضیٙٝ -3

 ا٘ذاصی ٚ اػتفادٜ آػاٖ  جاتجایی، ٘صة، ساٜ -4

 ٘یاصی تٝ ٔحصٛالت ٔـاتٝ خاسجی لاتّیت تِٛیذ دس داخُ وـٛس ٚ تی -5
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 روییسایر محصوالت خودرویی قابل عرضه با کاربری خود
ٔجتٕغ صٙؼت آِتاٖ آصٖٔٛ، تشحؼة ػفاسؽ ٚ ٘یاص ٔـتشی، أىاٖ تأیٗ ٚ ػشضٝ ا٘ٛاع ػٙؼٛسٞا ٚ تجٟیضات 

 تاؿذ.  وٙتشِی ٔٛسد اػتفادٜ دس صٙایغ خٛدسٚیی سا داسا ٔی

 

 اطالعات فنی برخی از محصوالت
 صٙذِی:  ٌشٔىٗ -1

 (دِخٛاٜ دٔایی س٘ج دس تِٛیذ لاتّیت تا) ٌشاد ػا٘تی دسجٝ 35 تا 16: دٔایی س٘ج -

 تٙذی سً٘ ٘ٛع 24 تا ٔیىشٚفایثش ٞای سٚوؾ ٚ چشْ: خاسجی ٘صثی واستشد: سٚوؾ جٙغ -

 آب ضذ ٔیىشٚفایثش پاسچٝ:  داخّی ٘صثی واستشد                   

 ٚ چٙذ تىٝ ٚ أىاٖ تِٛیذ تشحؼة ٘ٛع ٚ ؿىُ فْٛ صٙذِی 2، 1لاتُ ػشضٝ تصٛست  -

  ٔمذاس ٔصشف:  -

 

 

 

 

 

 وٗ تان:  ٌشْ -2

 (دِخٛاٜ دٔایی س٘ج دس تِٛیذ لاتّیت تا) ٌشاد ػا٘تی دسجٝ 45 تا 25س٘ج دٔایی:  -

 ای دس دٚ ٘ٛع؛ ٌشٔایؾ وأُ تان ٚ ٌشٔایؾ ٘احیٝ -

 لاتُ ػشضٝ تا سٚوؾ ٔحافظ فّضی -

 آٔپش  10-4ِٚت:  24ٔمذاس ٔصشف دس واستشی  -

 

 وٗ ٔٛتٛس:  ٌشْ -3

 (دِخٛاٜ دٔایی س٘ج دس تِٛیذ لاتّیت تا) ٌشاد ػا٘تی دسجٝ 45 تا 25س٘ج دٔایی:  -

 ٔتش ػا٘تی 40×40ٔتش ٚ تضسي تا اتؼاد  ػا٘تی 25× 25دس دٚ ػایض؛ وٛچه تا اتؼاد  -

 ٞای ٔتٙاػة ٚ ػایك ٔیىشٚفایثش ٞای سٚوؾ ٚ چشْلاتُ ػشضٝ تا سٚوؾ  -
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 های کلی محصوالت: ویژگی
ؿٛ٘ذ؛ تا جذا ػاصی  لاتّیت ؿؼتـٛ: دس ٔحصٛالت پشتاتُ وٝ پذٞای ٌشٔایـی تش ػطح خاسجی ٘صة ٔی -

 تصٛست دػتی ٚ تا دػتٕاَ ٚ آب ٚ صاتٖٛ ٔٛسد ؿؼتـٛ لشاس داد.سا سٚوؾ تٛاٖ  ٔحصَٛ اص ٔحُ اتصاَ، ٔی

 36ٔاٜ تا  12٘صة دائٓ تشحؼة ٘ٛع واسوشد ٌاسا٘تی اص  TopSUNٌشٔایـی  ٔحصٛالتٔذت ٌاسا٘تی: تشای  -

ػاَ( خذٔات پغ  3ٔاٜ ) 36ٔاٜ ٌاسا٘تی لاتُ ػشضٝ تٛدٜ ٚ دس ٞش دٚ حاِت تا  12ٔاٜ ٚ تشای ٔحصٛالت پشتاتُ 

 تاؿذ.  اص فشٚؽ لاتُ ػشضٝ ٔی

 های اجرایی گرمایش صندلی هسینه
ٞای حذٚدی لاتُ ػشضٝ  تصٛست صیش ٞضیٙٝ ٞای ٘صثی پذٞای ٌشٔایؾ صٙذِی، تشحؼة ٘ٛع ٚ تؼذاد ػت

 تاؿٙذ: ٔی

ػت ٌشٔایؾ صٙذِی سا٘ٙذٜ: دس صٛستی وٝ ٌشٔایؾ صشفا تٝ صٛست تٛواس ٚ ٔتصُ تٝ فْٛ صٙذِی سا٘ٙذٜ  -1

 تٛٔاٖ خٛاٞذ تٛد. 000/130تا  000/90تاؿذ، دس تیشاط ا٘ثٜٛ، ٞضیٙٝ ٞش ػت تا تجٟیضات وٙتشِی، دس حذٚد 

٘ٙذٜ ٚ ٕٞشاٜ )صٙذِی ٞای جّٛ(: دس صٛستی وٝ ٌشٔایؾ صشفا تٝ صٛست تٛواس ٚ ػت ٌشٔایؾ صٙذِی سا -2

ٔتصُ تٝ فْٛ صٙذِی سا٘ٙذٜ ٚ ٕٞشاٜ دس لؼٕت جّٛ خٛدسٚ تاؿذ، دس تیشاط ا٘ثٜٛ، ٞضیٙٝ ٞش ػت دٌٚا٘ٝ تا 

 تٛٔاٖ خٛاٞذ تٛد. 000/190تا  000/140تجٟیضات وٙتشِی، دس حذٚد 

ٞای جّٛ  ٚ  تی وٝ ٌشٔایؾ صشفا تٝ صٛست تٛواس ٚ ٔتصُ تٝ فْٛ صٙذِیػت وأُ ٌشٔایؾ صٙذِی: دس صٛس -3

تٛٔاٖ  000/320تا  000/210ػمة تاؿذ، دس تیشاط ا٘ثٜٛ، ٞضیٙٝ ٞش ػت وأُ تا تجٟیضات وٙتشِی، دس حذٚد 

 خٛاٞذ تٛد.

 

یٕت الصْ تٝ روش اػت دس خصٛف ػایش ٔحصٛالت ٌشٔایؾ تِٛیذی خٛدسٚیی، تش حؼة ٘ٛع ٚ تؼذاد ػفاسؽ ل

 تاؿذ. لاتُ ػشضٝ ٔی

 

ٔتٙاػة تا آخشیٗ ِیؼت لیٕتی تٝ سٚص ٔصٛب ؿشوت ٔجتٕغ صٙؼت آِتاٖ آصٖٔٛ  ،لاتُ اسجاع ٞای لیٕت توجه:

 لاتُ اسجاع ٘خٛاٞٙذ تٛد.ٞای اػالٔی دس ٌضاسؽ حاضش، تٝ ٞیچ ػٙٛاٖ  ٔؼتثش خٛاٞذ تٛد ٚ لیٕت

 


