
 پرال

 معرفی خانواده جدید 
 پکیج شوفاژ دیواری بوتان

 

 1393آذر ماه 



Perla 24 RS i – 24 kW 

Perla 28 RS i – 28 kW 
 

Perla 24 i – 24 kW 

Perla 28 i – 28 kW 



 1372عرضه پکیج شوفاژدیواری برای اولین بار در ایران؛ •

 

 1381پکیج های شوفاژدیواری ایتالیایی؛ •

 

 1383پکیج های شوفاژدیواری محفظه احتراق بسته؛ •

 

 1389پکیج های شوفاژدیواری چگالشی؛ •

 

 ، نسل جدید پکیج های شوفاژدیواری ایتالیایی«پرال»و اینک، •

 خانواده شوفاژهای پرال نسل جدید و به روز پکیج های شوفاژدیواری ایتالیایی بوتان است که در ایتالیا طراحی شده و با
 .استفاده از بهترین قطعات اروپایی توسط بوتان تولید می شود

 کیلووات و در انواع  28و  24مدل پکیج شوفاژدیواری دو مبدله است که در ظرفیت های  4این خانواده جدید شامل
 .محفظه احتراق باز و بسته با بهره گیری از فن آوری روز اروپا بر روی خطوط تولید بوتان قرار گرفته است

 



 گرمایش رادیاتورها و تامین آب گرم مصرفی•

 

 امکان اتصال و پشتیبانی از سیستم های گرمایش از کف•

 

 امکان اتصال به انواع ترموستات اتاقی و تنظیم خودکار دمای رفاه•

 

 امکان اتصال به سنسور دمای بیرونی و تنظیم خودکار گرمایش بر مبنای تغییرات بیرونی دما•

 

 فعال شدن سیستم گرمایش آب گرم بهداشتی با کمترین فشار آب•

 

 امکان نصب در فضای باز یا بسته•

 

 

 

 

 

 



 ایتالیا 2015فن آوری •

 دارای دو مبدل حرارتی•

 کیلووات 24متر مربع در مدل های  210پاسخگویی تا •

بسته به شرایط محیطی و کارشناسی محل نصب 

 کیلووات 28متر مربع در مدل های  250تا پاسخگویی •

 نصببسته به شرایط محیطی و کارشناسی محل 

 بهره گیری از سیستم ماژوالر مدرن•

بدون نوسان دمای آب گرم بهداشتی 

صرفه جویی در مصرف گاز و آب 

 مجهز به پردازنده هوشمند کنترل عملکرد و محافظت از دستگاه•

 ماه گارانتی از زمان نصب 24•

 سرویسکار مجرب و آموزش دیده در سراسر ایران 1,800 با پشتیبانی•

 سهولت دسترسی به قطعات یدکی استاندارد•

 

 

 

 



 تامین قطعات از معتبرترین تامین كنندگان اروپايي•

 

انجام آزمون هاي طول عمر برای یکایک اجزای دستگاه •
 مطابق فرایندهای استاندارد اروپایی

 

انجام آزمون هاي طول عمر دستگاه،  مطابق •
 فرایندهای استاندارد اروپایی

 

کنترل کیفیت یکایک دستگاه ها در پایان خط تولید، •
 مطابق مقررات سخت گیرانه و به روز اروپایی

 



 كمترين میزان رسوب پذیری با دو مبدل گرمایش و آب گرم بهداشتی•

 

 ماژوالر هوشمند تنظیم شعله جهت تناسب با دماي تنظیم شده و مصرف کمتر گازسیستم •

 

 جرقه زن خودكار و كنترل شعله جهت كاهش مصرف گاز و ايمني باالسیستم •

 

 جداگانه دماي مدار گرمايش و آب گرم مصرفي، جهت تأمین آب گرم مطلوب و بدون نوسان دماكنترل •

 

 ضدگریپاژ هوشمند پمپ سیرکوالتور و شیر سه طرفهسیستم •

 

 ضد یخ زدگی هوشمندسیستم •

 

 رطوبتباالی اجزای الکترونیکی در برابر آب و مقاومت •

 

 

 

 



 و استاندارد ملی ایران CEدارای نشان کیفیت اروپا •

  – ISO 9001:2008استاندارد کیفیت•

  – ISO 14001:2004استاندارد زیست محیطی•

  – OSHAS 18001:2007استاندارد ایمنی و بهداشت•

 :تطابق با دستورالعمل هاي زير       

   Ce/2009/142استاندارد وسایل گازسوز به شماره •

  CEE/92/42استاندارد راندمان به شماره •

 CE/2004/108استاندارد الكترومغناطیس به شماره  •

 CE/2006/95استاندارد وسایل ولتاژ پايین به شماره  •

  – ISO 9001:2008استاندارد کیفیت•

  – ISO 14001:2004استاندارد زیست محیطی•

  – OSHAS 18001:2007استاندارد ایمنی و بهداشت•

 



 ...نمايشگر ديجیتالي  پیشرفته جهت اعالم وضعیت کارکرد دستگاه، دما، اعالم هشدارهای خطا و •

   

 و اعالم خطا نشانگر ال اي دي سه رنگ جهت نمايش وضعیت عملكرد شوفاژ شامل خاموش، روشن•

 

 نمایشگر فشار آب مدار گرمایش•

 

 دسترسی و کاربری آسان برای مصرف کنندگان•

 



 دسته تنظیم دماي آب گرم مصرفي

دسته انتخاب وضعیت و 
 تنظیم دمای مدار گرمایش

نمایشگر وضعیت 
 عملکرد شوفاژ

نمايشگر 
 دیجیتال

 نمایشگر فشار



 وضعیت تابستاني

وضعیت 
 زمستانی

راه /وضعیت قطع موقت
 اندازي مجدد

دسته تنظیم دماي آب 
 گرم مصرفی

 Chimney Sweepوضعیت 



 :محدوده تنظیم دماي گرمايش
 40 - 80 °C ± 5°C 

 :محدوده تنظیم دماي آب گرم مصرفی
37 - 60 °C ± 5°C 



این وضعیت صرفا ویژه استفاده سرویسکار جهت •
 .تست های فنی می باشد

  chimney sweepبه منظور فعال شدن حالت •
میبايست نشانگر موجود بر روي دسته آب گرم 

 .مصرفي را در مقابل عالمت آچار قرار داد

دستگاه با حداكثر توان كار  chimney sweepدر حالت •
 .نموده و زمان بندي ها حذف مي گردد

در صفحه ديجیتال عالمت  chimney sweepدر حالت •
CHI نمايان مي شود. 

به مدت  chimney sweep عملكرد دستگاه در وضعیت •
دقیقه طول كشیده و سپس دستگاه به حالت  15

 .  كاركرد عادي باز مي گردد

 



 دماي آب گرم مصرفي و کدهای عیب یابی –نمايشگر دماي آب مدار گرمايش 

كمبود آب داخل 
 دستگاه

فعال بودن سیستم 
 گرمايش

 نشانگر نقص فني

فعال بودن سیستم ضد 
 يخ زدگي

فعال بودن سیستم آب 
 گرم مصرفي

اتصال حسگر دماي 
 محیط خارجي

  عدموجود شعله يا 

 شعله وجود



 

 

 

 

 

 

 

 

قطعات خانواده پرال مشابه دیگر مدل های بوتان، عالوه بر طراحی اروپایی، الزاما ساخت کشورهای اروپایی •
نیز بوده و از تولیدات کشورهای غیراروپایی که بعضا همان برند را نیز تولید می کنند قطعات خریداری نمی 

 .شود

دقت داشته باشید که برخی عرضه کنندگان شوفاژدیواری در بازار ایران، از قطعات اروپایی نام می برند که •
 .در اروپا فقط طراحی شده و ساخت آن در کشورهای دیگری همچون چین انجام می شود

 در ساخت طراحی در نام قطعه ردیف

 ایتالیا آلمان پمپ سیرکوالتور 1

 ایتالیا ایتالیا شیر گاز 2

 ایتالیا ایتالیا شیر سه طرفه/ مجموعه چندراهه 3

 ایتالیا ایتالیا مشعل 4

 ایتالیا ایتالیا مبدل حرارتی 5

 سوییس سوییس کلید فشار دود 6

 ایتالیا ایتالیا فن 7

 ایتالیا ایتالیا برد الکترونیک 8



پکیج های شوفاژدیواری پرال داراي ابعاد مناسبی هستند و 
 .فضای مفید خانه را اشغال نمی کنند

•Perla 24 RS i – Perla 28 RS i 

 740ارتفاعmm 

 400عرضmm 

 345عمقmm 

•Perla 24 i 

 787ارتفاعmm 

 400عرضmm 

 345عمقmm 

•Perla 28 i 

 787ارتفاعmm 

 450عرضmm 

 345عمقmm 

 

 ارتفاع

 عرض

 عمق



 مصرف کم گاز با راندمان حرارتی باال•

Perla 24 i: 90.5% 

Perla 24 Rsi: 91.5% 

Perla 28 i: 90.6% 

Perla 28 Rsi: 91.5% 

 سانتیمتر 15: قطر دودکش مورد نیاز در مدل های محفظه احتراق باز•

 سانتیمتر 10: قطر بیرونی دودکش دوجداره مدل های محفظه احتراق بسته•

 حداکثر امتداد مجاز دودکش•

Perla 24 Rsi 

 متر 4.9در صورت استفاده از یک دودکش دو جداره، •

 متر20در صورت استفاده از دو لوله جداگانه اکسیژن و آالینده ها، هر لوله •

Perla 28 Rsi 

 متر3.4در صورت استفاده از یک دودکش دو جداره، •

 متر16در صورت استفاده از دو لوله جداگانه اکسیژن و آالینده ها، هر لوله •

 

 

 



 .از ویژگی ها و مزیت های دستگاه نسبت به دیگر برندها مطلع باشید•

 .این اطالعات را به همکارانتان در فروشگاه منتقل نمایید•

 .حداقل یک نمونه از دستگاه را در معرض دید مشتری قرار دهید•

 .را در معرض دید مشتریان قرار داده و به آن ها استناد نمایید... ابزارهای در اختیار مانند پوسترها، کاتالوگ و •

 به نظم دیداری فروشگاهتان توجه کنید؛ آیا فروشگاه شما محل دلچسبی برای توقف یک مشتری هست؟•

 .هنگام ورود مشتری به فروشگاه، با ایستادن و خوش آمدگویی از وی استقبال کنید•

نیاز مشتری و شرایط محل نصب را سئوال کنید و در زمان صحبت کردن ایشان نشان دهید که گوش می •
 .کنید

 :قبل از توصیه مدل به مشتری، ابتدا با توضیحات خود نشان دهید که به نیاز وی توجه کرده اید•

متراژ منزل شما زیاد است، محل نصب داخل منزل است و در آخرین طبقه ساختمان هستید، به دستگاهی : برای مثال
 .را توصیه می کنم... باشد، مدل  *با ظرفیت باال نیاز دارید که فن دار بوده و بی صدا

 مشتريان عامل اعتماد را مهمترين % 64می شود؛ این روش موجب جلب اعتماد بیشتر مشتری جهت خرید از شما
 .كرده اندفاكتور در تصمیم خريد خود از فروشگاه معرفي 

 .داشندر کلیه مدل های شوفاژ دیواری فن دار بوتان، از فن های ایتالیایی مرغوب استفاده شده که از بهترین و کم صداترین فن ها در دنیا می ب*

 

 

 

 



 

از بدگویی در مورد محصوالت رقبا پرهیز نمایید، عالوه بر حرفه ای نبودن، موجب سلب اطمینان مشتری به •
 .گفته های شما خواهد شد

 .طرف بوتان به مشتری بابت کیفیت، دوام و خدمات مناسب محصوالت اطمینان خاطر دهیداز •

 .را معرفی نمایید... خدمات جانبی فروشگاهتان مانند حمل و •

 .شماره مرکز تماس بوتان را جهت دریافت خدمات سریع و مطمئن به مشتری معرفی نمایید•

 .از خرید وی تشکر کرده و عالقه خود را به دیدار مجدد ایشان در فروشگاهتان نشان دهید•

 .مشتری را تا درب فروشگاه بدرقه نمایید•

 

 

 

 




