ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی
ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺑﭙﺮدازﯾﻢ  ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﻣ داﻧﯿﺪ آب ﭘﺲ از ﻫﻮا ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن و اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺪن

آن اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ آب ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از  72ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺮﺳﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ آب ﻣﺼﺮﻓ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺪن زﯾﺎن آور ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﮔﺮم و داغ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و در درازﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺮی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮی ﻣ ﺷﻮد  ،آب ﺳﺮد ﻫﻢ اﮔﺮ دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧ اﺧﺘﻼﻻت در

ﺑﺪن ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺧﻨ ﯾﺎ ﮔﺮم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ
ﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی دوﻣﻨﻈﻮره ﯾﺎ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی

آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻤﺸﺎن ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ و
ﮐـﻢ ازدﺣـﺎم ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻨـﺎزل  ،ادارات  ،و دﻓـﺎﺗﺮ اداری و ﺗﺠـﺎری ﻃﺮاﺣـ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـ ﺷﻮﻧـﺪ .اﮔـﺮ در ﺧﺮﯾـﺪ
آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ دﻗﺖ ﻻزم را ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ و آﺑﺴﺮدﮐﻨ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آب ﺧﻨ و ﮔﺮم ﮔﻮاراﯾ را از دﺳﺘﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

آب ﺳﺮدﮐﻦ دو ﻣﻨﻈﻮره Aztech
آب ﺳﺮدﮐﻦ دو ﻣﻨﻈﻮره ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧ Aztech دﺳﺘﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣ ﺗﻮان آب ﺧﻨ
و آب ﮔﺮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ آب ﺳﺮدﮐﻦ دوﻣﻨﻈﻮره ﺗﺮﮐﯿﻪ ای دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ.

آب ﺳﺮدﮐﻦ Aztech

ﯾﺨﭽﺎل دار و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎری

آب ﺳﺮدﮐﻦ ﯾﺨﭽﺎل دار

آﺑﺴﺮدﮐﻦ دو ﻣﻨﻈﻮره  Aztechاز ﻧﻮع آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﯾﺨﭽﺎل دار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨ آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ در ﻣﺎن ﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﻤ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻫﺎ را ﭘﺲ از ﺧﺎرج
ﮐﺮدن از دﺳﺘﺎه ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﯾ ﻧﺸﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﯿﺘﯿﻨ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺟﻮش – ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻨﺎزل

دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺟﻮش

آﺑﺴﺮدﮐﻦ دو ﻣﻨﻈﻮره آزﺗ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺳﺮد و ﺧﻨ ، ﻗﺎدر اﺳﺖ آب ﮔﺮم ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آب ﺟﻮش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺎی و
ﻗﻬﻮه را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در دﻓﺎﺗﺮ اداری و ﺗﺠﺎری ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ای
آﺑﺴﺮدﮐﻦ دو ﻣﻨﻈﻮره  Aztechﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اروﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﺣﺎره ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ دﺳﺘﺎه
ﻗﺎدر اﺳﺖ آب را ﺗﺎ دﻣﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﺣﺎره ای ) 13ﺗﺎ  18درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد( و
دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮی ) 10ﺗﺎ  15درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد( ﺧﻨ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن
در ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.

ﻣﻨﺒﻊ دار – ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ آب آﻟﻮده

آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻣﻨﺒﻊ دار

آﺑﺴﺮدﮐﻦ دوﻣﻨﻈﻮره  Aztechاز ﻧﻮع آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ دار اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﻣ ﺗﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻘ ﮐﻪ
آب ﺷﻬﺮی در آﻧﺠﺎ آﻟﻮده اﺳﺖ و اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻬﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آب
ﺳﺎﻟﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺎه ﯾ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮدار وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻟﻮدﮔ آب را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ
اﯾﻦ ﻧﻮع آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ را ﻣ ﺗﻮان در ﻓﻀﺎی داﺧﻠ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ
ﻣﺎن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی آب  ،ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﺮﺑﺖ ﯾﺎ آﺑﻤﯿﻮه رﯾﺨﺘﻪ و در ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

داد.

ﮐﺎرﮐﺮد در ﺑﺎﻧ ﻫﺎ و ادارات
ادارات و ﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮددی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی در آن ﻫﺎ ﺿﺮوری ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎن ﻫﺎ ﭘﺮﺗﺮدد ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﺎه ﻫﺎﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ دوام
ﻣﻨﺎﺳﺒ دارﻧﺪ .آﺑﺴﺮدﮐﻦ دوﻣﻨﻈﻮره  Aztechدﺳﺘﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ از دوام ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﺜﻼ

دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در دﺳﺘﺎه ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار از ﻧﻮع ﻓﺸﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎن ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮدد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺴﺘ آن ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺎﻻرﻫﺎ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از آن دﺳﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاراﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺧﻮد را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﯾﺪ  ،ﺑﺎ
ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی دو ﻣﻨﻈﻮره و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺧﻨ و ﮔﻮارا ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﺪ.

ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ  ،ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران
ﯾ دﯾﺮ از ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﻫﺎ  ،ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم
ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ و ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎرﺗ و ﻣﻬﻤﺎﻧ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎن ﻫﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد ﯾ
آﺑﺴﺮدﮐﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎن ﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﺧﻨ ﺗﻮﻟﯿﺪی آﺑﺴﺮدﮐﻦ رﺿﺎﯾﺖ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮره Aztech
آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮره  AZtechﻗﺎدر اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺧﻨ و ﮔﺮم  ،آب وﻟﺮم ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .در
واﻗﻊ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮره  Aztechرا ﻣ ﺗﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮع دوﻣﻨﻈﻮره آن ﺣﺴﺎب ﮐﺮد.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب وﻟﺮم

آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب وﻟﺮم
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اوﻗﺎﺗ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮد  ،اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺧﻨ و
ﺧﯿﻠ ﺳﺮد ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرم و درد ﮔﻠﻮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾ را ﺣﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮردن آب وﻟﺮم اﺳﺖ .آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮره  Aztechﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾ ﺷﯿﺮ
اﺿﺎﻓ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﮔﺮم و ﺳﺮد  ،آب وﻟﺮم ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل دارﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﺮاﻧ را دارﻧﺪ ﮐﻪ آب ﺟﻮش ﯾﺎ ﮔﺮم ﺑﻪ روی ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل آن ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰد .ﮐﻪ
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﺮاﻧ ﺑ ﺟﺎﯾ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮره  Aztechاﯾﻦ ﻣﺸﻞ
را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎه آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻈﻮره دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ ﮐﻮدک
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آب ﮔﺮم و داغ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب
ﮔﺮم را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی Aztech
آب ﺳﺮدﮐﻦ ﻫﺎی  Aztechاز ﺟﻤﻠﻪ آب ﺳﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﮐﻪ دارﻧﺪ  ،آن ﻫﺎ را ﻣ ﺗﻮان در ﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎزل  ،ﻣﺴﺎﺟﺪ  ،ﺗﺎﯾﺎ
 ،ادارات و ﺑﺎﻧ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﭙﺎﻧAztech 
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﺮان وارد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی  Aztechرا ﺑﺎ ﯾ ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘ و  10ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش Eskandari Industrial
 Groupﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

