تعرفه خدمات پکیج
خدمات

تغییر فصل تابستان به زمستان با هوا گیری
تعویض منبع انبساط پکیج و راه اندازی
تعویض پمپ کامل با فلنج فلزی
تعویض پمپ کامل با کالیت
تعویض ترانس جرقه یایون
تعویض برد الکترونیکی کامل با تنظیم
تعویض ولوم های تنظیم دما و کنترل
تعویض سنسور آب گرم یا شوفاژ مستغرق هر عدد
تنظیم فشار و راه اندازی پمپ بدون تعویض قطعات
تعویض شیر اطمینان
تعویض شیر پر کن اتوماتیک با تنظیم فشار
تعویض ترمومتر ،مانومتر و ترموستات هر عدد
تعویض مبدل حرارتی
تعویض مبدل ثانویه معمولی
تعویض مبدل ثانویه صفحه ای
تعویض برنز یا مشعل پکیج
تعویض سنسور دود و لیمیت سوئیچ
تعویض شیر کنترل گاز کامل با تنظیم
تعویض شیر سه راه مکانیکی
تعویض شیر موتوری و سرویس
تعویض فیوز های کنترل هر عدد
تعویض سیم کشی کامل فابریک شرکت
تعویض محدود کننده جریان آب
تعویض ایرونت یا هوا گیر
تعویض سنسور آب گرم یا شوفاژ جداری
تعویض فن پکیج (احتراق بسته و باز)
تعویض پرشر سوئیچ آب
تعویض پرشر سوئیچ هوا
تعویض الستیک دیافراگم
تنظیم شیر کنترل گاز
تنظیم برد الکترونیک
تنظیم فشار و شارژ منبع انبساط
اسیدشویی پکیج زمینی

قیمت

 30.000تومان
 110.000تومان
 80.000تومان
 70.000تومان
 30.000تومان
 90.000تومان
 30.000تومان
 30.000تومان
 35.000تومان
 35.000تومان
 35.000تومان
 35.000تومان
 95.000تومان
 60.000تومان
 45.000تومان
 45.000تومان
 30.000تومان
 85.000تومان
 80.000تومان
 50.000تومان
 15.000تومان
 80.000تومان
 55.000تومان
 30.000تومان
 30.000تومان
 90.000تومان
 40.000تومان
 40.000تومان
 50.000تومان
 30.000تومان
 30.000تومان
 30.000تومان
 110.000تومان

تعرفه خدمات پکیج
خدمات
اسیدشویی پکیج دیواری هر مبدل (با باز و بسته کردن مبدل)
یا دستگاه اسیدشویی
رفع گریپاژ پمپ پکیج بدون سرویس
آب بندی و واشر بندی کامل پکیج در صورت نشتی
اجرت تبدیل پکیج به گاز مایع و راه اندازی یا برعکس
تعویض نسوز اتاق احتراق و سرویس محفظه احتراق
جابجایی دستگاه پکیج نصب شده و راه اندازی در همان محل
نصب پکیج دیواری
نصب پکیج زمینی با دیگ چدنی
نصب پکیج زمینی با مبدل مسی
سرویس سالیانه و راه اندازی پکیج دیواری و زمینی با 20
دقیقه تست
تعویض فلو سوئیچ پکیج یا فلومتر
تعویض کویل در پکیج های زمینی
سرویس پیلوت دستگاه های پکیج زمینی و دیواری
تبدیل شیر برقی به دستی یا شیر اتوماتیک
سرویس کامل(اسیدشویی،سرویس پمپ و قطعلت،سرویس
شعله و جرقه زن)
ایاب ذهاب

قیمت
 110.000تومان
 35.000تومان
 60.000تومان
 110.000تومان
 50.000تومان
 160.000تومان
 100.000تومان
 150.000تومان
 110.000تومان
 55.000تومان
 70.000تومان
 180.00تومان
 35.000تومان
 40.000تومان
 190.000تومان
 15.000تومان

*هزینه ایاب ذهاب برای خدمات با هزینه کم تر از 40هزار تومان دریافت میگردد.

