
سبز      طرح تعویض  

تامین تجهیزات اصلی موتورخانه با قیمتهاي مصوب ں

گارانتی 10 ساله دیگ و خدمات مادام العمر ں

بازگشت هزینه هاي اجرایی از محل صرفه جویی در مصرف سوخت و افزایش راندمان  ں

خرید دیگ مستهلک  ں

ں تخفیف ویژه طرح تعویض سبز

بهره گیري از تیم تکنســـین هاي مجاز شرکت جهت اجراي استاندارد و بهینه سیســــتم  ں

موتورخانه

انجام عملیات اجرایی در حداقل زمان ں

بهره گیري از محاســبات مهندســی جهت ظرفیت ســـنجی بهینه و انتخاب مناســـب ترین  ں

تجهیزات جهت استفاده در موتورخانه .

سهولت و اطمینان از دریافت خدمات مناسب  ں

ں بازدید و کارشناسی رایگان

مزایاي استفاده از طرح تعویض سبز

چگونه م یتوان از این طرح استفاده کرد؟

بهر همندي از این طرح م یتوانند یکی از رو شهاي زیر را انتخاب کنند: مشتریان محترم  جهت

   1 ـ مراجعه به شبکه نمایندگان فروش شرکت صنعتی شوفاژکار در سراسر کشور

( )www.cki.ir    2 ـ ثبت نام در وب سایت شرکت صنعتی شوفاژکار 

   3 ـ ارسال عدد 9 به سامانه پیامکی 10004873

4- تماس با شماره 4873-021 داخلی 3 ، واحد مهندسی فروش

5- ارتباط از طریق شماره تلگرامی و واتساپی 09108369013

4873 ـ 021



کاهش 49 درصد  مصرف گاز / نرمال شده در یک دوره 31 روزه

مقایسه گاز مصرفی بعد از انجام پروژه طرح تعویض سبز

نام مشتري در طرح ثبت   

 بررسی شرایط مشتري و هماهنگی با وي

 اعزام تکنسین و بررسی فنی طرح

 محاسبات مهندسی طرح

 ارائه پیشنهادات فنی و مالی به مشتري

 انعقاد قرارداد فیمابین مشتري و شرکت

 تامین تجهیزات قرارداد

 عملیات اجرایی نصب ، تعویض و راه اندازي سیستم

 اخذ تائیدیه و ارائه گارانتی

   طرح تعویض سبـز شرکت صنعتی شوفــاژکار با رویکرد بهین هســازي و کاهش مصــــــــــــــــــرف انرژي 

سیست مهاي گرمایشی قدیمی و غیر استاندارد را هاندازي شده است تا ضمن فراهم نمودن شرایط آسان 

براي نوسازي و استانداردسازي، گامی در جهت ایجاد آسایش بیشتر و حفظ محیط زیست برداشته شود .

   هدف از انجام این طرح، بهینه سازي و کاهش مصرف سوخت، باال بردن راندمان سیسـت مهاي حرارتی و 

کاهش هزینه مصرف انرژي م یباشد. 

گروه هاي هدف

چرا طرح تعویض سبز

موتورخان ههایی که دیگ / دی گهاي چدنی آنها مستهلک شده باشد. ں

موتورخان ههایی که دیگ / دی گهاي فوالدي  آنها مستهلک شده باشد. ں

روش اجرایی طرح

؟

پروژه شهید محالتی(نور سوم)

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه آزاد واحد هشتگرد

شهرك فرهنگیان

برخی از پروژه هاي اجرایی شده

شهرك مسکونی فرهنگیان

شهرك مسکونی خانه گستر

شبکه بهداشت و درمان شهر ري

نهاد کتابخانه هاي عمومی

شهرك مسکونی سپهر شهر

شهرك مسکونی رجایی

مرکز بهداشت شمال تهران

شهرك مسکونی فاطمه الزهرا

شهرك مسکونی انصار

 شهرك مسکونی کوثر 

شهرك مسکونی مطهري

 شهرك مسکونی پیکان شهر

شهرك مسکونی صدرا

مجتمع  مسکونی زیتون

شهرك مسکونی الماسی

 شهرك مسکونی پارس

شهرك مسکونی کاج

شهرك مسکونی صدف

شهرك مسکونی فجر

شهرك مسکونی      

پاسارگاد

شهرداري گلستان

شهرداري منطقه 11

شهرداري  منطقه 9اصفهان

کانون پرورش فکري کودکان و 

نوجوانان

آسایشگاه خیریه کهریزك

دانشگاه تهران مرکز

دانشگاه بقیه اهللا االعظم

دانشگاه آزاد اسالمی بافت

بیمارستان چمران

دانشگاه واحد رزقان

هتل فارس

هتل بستان

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه ولیعصر

شعب بیمه تامین اجتماعی

هتل حافظ

هتل کاج

بیمارستان کودکان تهران

هتل زاگرس

هتل مینو

دیوان محاسبات کردستان

هتل ارم

دانشگاه مالک اشتر

هتل رازي

هتل قصر نیلی

دانشکده شهید محالتی

دانشگاه اراك

بیمارستان امام خمینی

بیمارستان میالد کاشان

بیمارستان سینا

بیمارستان امیرالمومنین

هتل پوریا

نیروگاه برق منتظرالقائم

شرکت سرمایه گذاري استان 

تهران

هتل تالر

شرکت فرهنگی ورزشی سایپا

برخی از پروژه هاي اجرایی شدهبرخی از پروژه هاي اجرایی شدهبرخی از پروژه هاي اجرایی شده

طرح بهینه سازي سیستم هاي گرمایشـی فرسوده وغیر استاندارد از نیمه دوم سال 95 اجرایی گردیده است در حال 

حاضربیش از  3000 موتورخانه فرآیند بهینه سازي در آنها اجرایی شده است.


