
  31/11/59از تاریخ FGمحصوالت موقت لیست قیمت 

 

 

 

                                  

  

 قیمت )ریال( مدل عنوان ردیف

 

1 

برای  HCTمجهز به تکنولوژی ،  جداره 3، میکروپروسسور ،طرح جدیدلیتری  55درجه  033آون 

 999با قابلیت تنظیم شیب حرارتی، مجهز به تایمر تاخیری، عیب یاب مرکزی، تایمر  اولین بار در ایران،

همراه ساعته هوشمند، دارای دریچه تخلیه هوا، با قابلیت تنظیم ترموستات دوم، محفظه استیل ضد زنگ ، 

 باگارانتی طالیی ) یک سال ضمانت تعویض(

 

BM55E 

 

111/911/95 

 

2 

برای  HCTمجهز به تکنولوژی ،  جداره 3، میکروپروسسور،جدید طرحلیتری  55درجه  033آون 

 999با قابلیت تنظیم شیب حرارتی، مجهز به تایمر تاخیری، عیب یاب مرکزی، تایمر  اولین بار در ایران،

ساعته هوشمند، دارای دریچه تخلیه هوا، با قابلیت تنظیم ترموستات دوم، محفظه استیل ضد زنگ ،مجهز به فن 

 (یک سال ضمانت تعویض )همراه باگارانتی طالییسیرکوله، 

 

BF55E 

 

111/011/33 

 

0 

برای  HCTمجهز به تکنولوژی ،  جداره 3، میکروپروسسور،طرح جدیدلیتری  123درجه  033آون 

 999با قابلیت تنظیم شیب حرارتی، مجهز به تایمر تاخیری، عیب یاب مرکزی، تایمر  اولین بار در ایران،

همراه ضد زنگ ، ساعته هوشمند، دارای دریچه تخلیه هوا، با قابلیت تنظیم ترموستات دوم، محفظه استیل 

 باگارانتی طالیی ) یک سال ضمانت تعویض(

 

BM120E 

 

111/391/39 

 

4 

برای  HCTمجهز به تکنولوژی ،  جداره 3، میکروپروسسور،طرح جدیدلیتری  123درجه  033آون 

 999با قابلیت تنظیم شیب حرارتی، مجهز به تایمر تاخیری، عیب یاب مرکزی، تایمر  اولین بار در ایران،

ساعته هوشمند، دارای دریچه تخلیه هوا، با قابلیت تنظیم ترموستات دوم، محفظه استیل ضد زنگ ،مجهز به فن 

 (یک سال ضمانت تعویض)همراه باگارانتی طالیی سیرکوله، 

 

BF120E 

 

111/111/29 

 

5 

برای  HCTمجهز به تکنولوژی ،  جداره 3، میکروپروسسور،طرح جدیدلیتری  243درجه  033آون 

 999با قابلیت تنظیم شیب حرارتی، مجهز به تایمر تاخیری، عیب یاب مرکزی، تایمر  اولین بار در ایران،

ساعته هوشمند، دارای دریچه تخلیه هوا، با قابلیت تنظیم ترموستات دوم، محفظه استیل ضد زنگ ،مجهز به فن 

 (یک سال ضمانت تعویض )همراه باگارانتی طالیی سیرکوله، 

 

BF240E 

 

111/311/93 

 

6 

برای  HCTمجهز به تکنولوژی ،  جداره 3، میکروپروسسور،طرح جدیدلیتری  433درجه  033آون 

 999با قابلیت تنظیم شیب حرارتی، مجهز به تایمر تاخیری، عیب یاب مرکزی، تایمر  اولین بار در ایران،

ضد زنگ ،مجهز به فن ساعته هوشمند، دارای دریچه تخلیه هوا، با قابلیت تنظیم ترموستات دوم، محفظه استیل 

 (یک سال ضمانت تعویض)همراه باگارانتی طالیی سیرکوله، 

 

BF400E 

 

111/511/33 

 

 

 

                     

 Eکالس  BF و   BMسری  آزمایشگاهیآون 

 سال خدمات پس از فروش می باشند 11 و ماه گارانتی 92محصوالت شامل  سایرشامل گارانتی طالیی و  E کالسمحصوالت  

0از  1ص   



  31/11/59از تاریخ FGمحصوالت موقت لیست قیمت 

 

 

 

                                  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت )ریال( مدل عنوان ردیف

 

7 

مجهز به تکنولوژی ، جداره 3لیتری،طرح جدید، دو درب، میکروپروسسور ،  55اینکوباتور حرارتی 

،   با قابلیت تنظیم شیب حرارتی،مجهز به تایمر برای اولین بار در ایران HCTمنحصر به فرد 

دریچه تخلیه داری  ساعته هوشمند، ترموستات دوم،  999تاخیری، درب شیشه ای، عیب یاب مرکزی، تایمر 

 گارانتی طالیی)یکسال گارانتی تعویض( همراه باهوا، محفظه استیل ضد زنگ، 

 
CM55E 

 

111/911/95 

 

8 

مجهز به تکنولوژی ، جداره 3لیتری،  طرح جدید، دو درب، میکروپروسسور ،  123اینکوباتور حرارتی 

،   با قابلیت تنظیم شیب حرارتی،مجهز به تایمر برای اولین بار در ایران HCTمنحصر به فرد 

یچه تخلیه درداری  ساعته هوشمند، ترموستات دوم،  999تاخیری، درب شیشه ای، عیب یاب مرکزی، تایمر 

 گارانتی طالیی)یکسال گارانتی تعویض( همراه باهوا، محفظه استیل ضد زنگ، 

 
CM120E 

 

111/391/39 

 

9 

مجهز به تکنولوژی ، جداره 3لیتری،  طرح جدید، دو درب، میکروپروسسور ،  243اینکوباتور حرارتی 

،   با قابلیت تنظیم شیب حرارتی،مجهز به تایمر برای اولین بار در ایران HCTمنحصر به فرد 

دریچه تخلیه داری  ساعته هوشمند، ترموستات دوم،  999تاخیری، درب شیشه ای، عیب یاب مرکزی، تایمر 

 گارانتی طالیی)یکسال گارانتی تعویض( همراه با مجهز به فن سیرکوله ، هوا، محفظه استیل ضد زنگ،

 
CF240E 

 

111/311/93 

 

13 

مجهز به تکنولوژی ، جداره 3لیتری،  طرح جدید، دو درب، میکروپروسسور ،  433اینکوباتور حرارتی 

،   با قابلیت تنظیم شیب حرارتی،مجهز به تایمر برای اولین بار در ایران HCTمنحصر به فرد 

یچه تخلیه درداری  ساعته هوشمند، ترموستات دوم،  999تاخیری، درب شیشه ای، عیب یاب مرکزی، تایمر 

 گارانتی طالیی)یکسال گارانتی تعویض( همراه با مجهز به فن سیرکوله ، هوا، محفظه استیل ضد زنگ،

 
CF400E 

 

111/511/33 

 Eکالس   CFو  CMاینکوباتور حرارتی سری 

             

 سال خدمات پس از فروش می باشند 11ماه گارانتی،  92محصوالت شامل  سایرشامل گارانتی طالیی و  E کالسمحصوالت  

0از   9ص   



  31/11/59از تاریخ FGمحصوالت موقت لیست قیمت 

 

 

 

                                  

  

 قیمت )ریال( مدل عنوان ردیف

 

 

11 

 NONمجهز به تکنولوژی ،  جداره  3میکروپروسسور ،،  لیتری، دو درب، طرح جدید 55اینکوباتور یخچالدار 

CUT ، مجهزتکنولوژی منحصر به فردHCT شیب حرارتی و ، ،با قابلیت تنظیم برای اولین بار در ایران

+ ، قابلیت تشخیص اتوماتیک گرم یا سرد کردن 73الی  -5برودتی،مجهز به تایمر تاخیری، درب شیشه ای، رنج دما 

 مجهز به فن سیرکوله،  ساعته هوشمند، عیب یاب مرکزی، ترموستات دوم، محفظه استیل ضد زنگ،  999مد، تایمر 

 تعویض( ضمانت گارانتی طالیی)یکسال همراه با 

 

CIF55E 

 

111/011/99 

 

 

12 

 NONمجهز به تکنولوژی ،  جداره  3میکروپروسسور ،،  لیتری، دو درب، طرح جدید 123اینکوباتور یخچالدار

CUT ، مجهزتکنولوژی منحصر به فردHCT با قابلیت تنظیم شیب حرارتی و برای اولین بار در ایران، ،

+ ، قابلیت تشخیص اتوماتیک گرم یا سرد کردن 73الی  -5برودتی،مجهز به تایمر تاخیری، درب شیشه ای، رنج دما 

مجهز به فن سیرکوله،  ساعته هوشمند، عیب یاب مرکزی، ترموستات دوم، محفظه استیل ضد زنگ،  999مد، تایمر 

 تعویض( ضمانت گارانتی طالیی)یکسال همراه با 

 
CIF120E 

 

111/311/42 

 

 

10 

 NONمجهز به تکنولوژی ،  جداره  3میکروپروسسور ،،  لیتری، دو درب، طرح جدید 243اینکوباتور یخچالدار 

CUT ، مجهزتکنولوژی منحصر به فردHCT با قابلیت تنظیم شیب حرارتی و برای اولین بار در ایران، ،

+ ، قابلیت تشخیص اتوماتیک گرم یا سرد کردن 73الی  -5برودتی،مجهز به تایمر تاخیری، درب شیشه ای، رنج دما 

مجهز به فن سیرکوله،  ساعته هوشمند، عیب یاب مرکزی، ترموستات دوم، محفظه استیل ضد زنگ،  999مد، تایمر 

 تعویض( ضمانت سال گارانتی طالیی)یکهمراه با 

 
CIF240E 

 

 

111/911/54 

 

14 

مجهز به تکنولوژی لیتری، طرح جدید دو درب، طرح جدید میکروپروسسور ،  433اینکوباتور یخچالدار 

NONCUT ، مجهزتکنولوژی منحصر به فردHCT جداره،با قابلیت تنظیم  0، برای اولین بار در ایران

+ ، قابلیت تشخیص اتوماتیک گرم 73الی  -5شیب حرارتی و برودتی،مجهز به تایمر تاخیری، درب شیشه ای، رنج دما 

ساعته هوشمند، عیب یاب مرکزی، ترموستات دوم، مجهز به فن سیرکوله، محفظه استیل  999یا سرد کردن مد، تایمر 

 گارانتی تعویض( گارانتی طالیی)یکسالضد زنگ، 

 

CIF400E 

 

111/111/193 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Eکالس  CIFاینکوباتور یخچالدار سری 

                          
 سال خدمات پس از فروش می باشند 11ماه گارانتی،  92محصوالت شامل  سایرشامل گارانتی طالیی و  E کالسمحصوالت  

0از   3ص   



  31/11/59از تاریخ FGمحصوالت موقت لیست قیمت 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 قیمت )ریال( مدل عنوان ردیف

 

17 

دارای پروگرامر  -گرافیکی ، با شستی لمسی LCD، مجهز به نمایشگر لیتری 243 )اتاقک رشد(ژرمیناتور

کنترل دما،  –جهت ایمنی باالتر  PT100عدد  2 –ثبات دما، رطوبت و زمان  -حرفه ای ، شیب حرارتی

 رطوبت و نور

ZFL 240 

 

111/111/311 

 

18 

دارای پروگرامر  -گرافیکی ، با شستی لمسی LCD، مجهز به نمایشگر لیتری 433 )اتاقک رشد( ژرمیناتور

کنترل دما،  –جهت ایمنی باالتر  PT100عدد  2 –ثبات دما، رطوبت و زمان  -حرفه ای ، شیب حرارتی

 و نور   رطوبت
ZFL 400 

 

111/111/391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت )ریال( مدل عنوان ردیف

 

15 

دارای  -گرافیکی ، با شستی لمسی LCD، مجهز به نمایشگر لیتری243ژرمیناتور )اتاقک پایداری(

 –جهت ایمنی باالتر  PT100عدد  2 –ثبات دما، رطوبت و زمان  -پروگرامر حرفه ای ، شیب حرارتی

 کنترل دما، رطوبت

ZF 240 

 

111/111/991 

 

16 

دارای  -گرافیکی ، با شستی لمسی LCD، مجهز به نمایشگر لیتری433ژرمیناتور)اتاقک پایداری( 

 –جهت ایمنی باالتر  PT100عدد  2 –ثبات دما، رطوبت و زمان  -پروگرامر حرفه ای ، شیب حرارتی

 کنترل دما، رطوبت

ZF 400 

 

111/111/311 

 ZFژرمیناتور سری 

 ZFLژرمیناتور های سری 

 سال خدمات پس از فروش می باشند 11ماه گارانتی،  92محصوالت شامل  سایرشامل گارانتی طالیی و  E کالسمحصوالت  

8از  4ص   

 



  31/11/59از تاریخ FGمحصوالت موقت لیست قیمت 

 

 

 

                                  

     

                

                       

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت )ریال( مدل عنوان ردیف

 %91قسمت حرارتی دستگاه، در ترلر،استفاده ازجرم ریختنیدارای میکروکن،بدنه رنگی ، لیتری 2،  طرح جدید ºC 1233کوره  19

) ارتفاع * عمق 13*  23*  13ساعته هوشمند، با ابعاد داخلی9999 تایم،مجهزبه عیب یاب مرکزی، صرفه جویی در مصرف انرژی

 قابلیت) دمایی رمپمجهز به، سیستم منحصر به فرد نصب المنت جهت جلوگیری از سوختن المنتدارای * عرض ( ،

 برنامه یک و ای پله 99 برنامه دو نظیمت قابلیت با پروگرمر به مجهز،(پوینت ست به دما رسیدن سرعت تنظیم

 دارای دریچه تخلیه هوا و شیب های مختلف،  زمان و دما تنظیم جهت ای پله 111

FM2P 

 

 

111/111/33 

 %91دارای میکروکنترلر ، استفاده از جرم ریختنی در قسمت حرارتی دستگاه ،  ، بدنه رنگی ، لیتری 4، طرح جدید ºc1233کوره 23

) ارتفاع   13× 20× 1775ساعته هوشمند، با ابعاد داخلی  9999مجهزبه عیب یاب مرکزی، تایمر ،صرفه جویی در مصرف انرژی

 دمایی رمپمجهز به ، سیستم منحصر به فرد نصب المنت جهت جلوگیری از سوختن المنتعرض ( ،دارای ×عمق ×

 و ای پله 99 برنامه دو تنظیم قابلیت با پروگرمر به مجهز،(پوینت ست به دما رسیدن سرعت تنظیم قابلیت)

 ، دارای دریچه تخلیه هواو شیب های مختلف زمان و دما تنظیم جهت ای پله 111 برنامه یک

FM4P 
 

 

111/111/30 

 %91دارای میکروکنترلر ، استفاده از جرم ریختنی در قسمت حرارتی دستگاه ، ، بدنه رنگی ، لیتری 6، طرح جدیدºc1233کوره 21

) ارتفاع   13× 0475× 1775ساعته هوشمند، با ابعاد داخلی  9999مجهزبه عیب یاب مرکزی، تایمر ،صرفه جویی در مصرف انرژی

 دمایی رمپمجهز به، سیستم منحصر به فرد نصب المنت جهت جلوگیری از سوختن المنتعرض (، دارای ×عمق ×

 و ای پله 99 برنامه دو تنظیم قابلیت با پروگرمر به مجهز،(پوینت ست به دما رسیدن سرعت تنظیم  قابلیت)

 و شیب های مختلف ، دارای دریچه تخلیه هوا زمان و دما تنظیم جهت ای پله 111 برنامه یک

FM6P 

 

 

111/911/29 

 %91دارای میکروکنترلر، استفاده از جرم ریختنی در قسمت حرارتی دستگاه،  ، بدنه رنگی ، لیتری 8، طرح جدید ºc1233کوره 22

) ارتفاع   23× 23× 23ساعته هوشمند،  با ابعاد داخلی  9999،  مجهزبه عیب یاب مرکزی،  تایمرصرفه جویی در مصرف انرژی

 دمایی رمپ مجهز به  ، سیستم منحصر به فرد نصب المنت جهت جلوگیری از سوختن المنتعرض (، دارای ×عمق ×

 و ای پله 99 برنامه دو تنظیم قابلیت با پروگرمر به مجهز،(پوینت ست به دما رسیدن سرعت تنظیم  قابلیت)

 و شیب های مختلف ، دارای دریچه تخلیه هوا  زمان و دما تنظیم جهت ای پله 111 برنامه یک

FM8P 

 

 

111/111/23 

 Pکالس   FMکوره الکتریکی سری 

 سال خدمات پس از فروش می باشند 11ماه گارانتی،  92محصوالت شامل  سایرشامل گارانتی طالیی و  E کالسمحصوالت  

 

8از  5ص   

         



  31/11/59از تاریخ FGمحصوالت موقت لیست قیمت 

 

 

 

                                  

 
 

 

                

 

 

 

 

  

 

 

 

 ،ساعته هوشمند،  999دارای تایمر  ،9/1دقت لیتری ، مجهز به سیستم میکروپروسسور با  65 شیکرداراینکوباتور  20

، مجهز به ترموستات دوم) ترموستات  مجهز به کنترل دور دقیق عیب یاب مرکزی،و   LCDنمایشگر ،

 محفظه استیل ضد زنگ، دارای صفحه نگهدارنده ارلن ،  مجهزفن سیرکوله اطمینان (،

 
KM65 

 

111/111/03 

لیتری ،با قابلیت تشخیص اتوماتیک گرما یا سرما، مجهز به سیستم  65 یخچالدارشیکرداراینکوباتور  24

مجهز  عیب یاب مرکزی،و   LCDنمایشگر ، ،ساعته هوشمند،  999دارای تایمر  ،9/1دقت میکروپروسسور با 

مجهز به  ،  مجهزفن سیرکوله ، مجهز به ترموستات دوم) ترموستات اطمینان (، به کنترل دور دقیق

  محفظه استیل ضد زنگ، ، دارای صفحه نگهدارنده ارلن  NON CUTتکنولوژی 

 
KMC65 

 

111/111/112 

 قیمت )ریال( مدل عنوان ردیف

لیتری، دارای محفظه داخلی از جنس استیل ضد زنگ بدون  22سرولوژی  با درب شیبدار ،بن ماری جوش و  25

دارای  ترموستات  عیب یاب مرکزی ،و    LCD، نمایشگر  1/1دقت با  میکروپروسسوردرز و جوش ،

 ساعته هوشمند 999دوم )ترموستات اطمینان( ، تایمر 

WM22 

 

111/011/14 

لیتری، دارای محفظه داخلی از جنس استیل ضد زنگ بدون درز  22بن ماری جوش و سرولوژی با درب شیبدار، 26

دارای  عیب یاب مرکزی و    LCD، نمایشگر  1/1میکروپروسسور با دقت و جوش  ،دارای سیستم 

 از استیل طرح ممرت ( ساعته هوشمند، تمام استیل ) جنس بدنه  999ترموستات دوم )ترموستات اطمینان( ، تایمر 

WMS22 

 

111/311/99 

 سال خدمات پس از فروش می باشند 11ماه گارانتی،  92شامل گارانتی طالیی و سایر محصوالت شامل  Eمحصوالت  کالس 

 

    KMشیکر اینکوباتور سری 
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  wسری بن ماری جوش  و سرولوژی



  31/11/59از تاریخ FGمحصوالت موقت لیست قیمت 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

، تایمر LCDکنترل دور دقیق، میکروکنترلر، نمایشگر  ،طرح جدیدشیکر ارلن بالن )شیکر روتاتور(  27

، سیستم منحصر به فرد توزیع یکنواخت فشار و حرکتدیجیتالی، دارای سیستم حفاظت موتور و 

  10KGقابلیت بارگذاری تا  دارای بازوهای نگهدارنده ارلن بالن با

TM52E 

 

111/911/32 

28 PH  سنسور دما ، دقتسیستم جبران حرارتی اتوماتیکمجهزبه  رومیزی،ترمومتر  متر ،ph  31/3  ،

 تعویض( ضمانتسال  گارانتی طالیی)یکهمراه با  ، الکترود  دونبتمام اتوماتیک،   
PM12E 111/191/0 

 قیمت )ریال( مدل عنوان ردیف

 تعویض( ضمانت سال  همراه باگارانتی طالیی)یک، حرارت الکترونیکیتک خانه ،کنترل  cc253شوف بالن  29
H1250E 

111/111/9 

 (تعویض ضمانت سال  همراه باگارانتی طالیی)یک ، تک خانه ،کنترل حرارت الکترونیکی cc533شوف بالن  03
H1500E 111/411/9 

 H11000E 111/911/4 تعویض( ضمانت سال  باگارانتی طالیی)یکهمراه  ،تک خانه ،کنترل حرارت الکترونیکی cc1333شوف بالن  01

 تعویض( ضمانت سال  همراه باگارانتی طالیی)یک ، تک خانه، کنترل حرارت الکتریکی cc 2333شوف بالن  02
H12000E 111/931/11 

 H15000E 111/311/91 تعویض( ضمانت سال  همراه باگارانتی طالیی)یک، تک خانه ، کنترل حرارت الکتریکی CC 5333شوف بالن  00

سال  همراه باگارانتی طالیی)یک ،، کنترل حرارت الکترونیکی مستقل برای هر واحدcc253خانه  0شوف بالن  04

 تعویض( ضمانت 
H3250E 

 

111/901/12 

 همراه باگارانتی طالیی)یک ، ، کنترل حرارت الکترونیکی مستقل برای هر واحدcc533خانه  0شوف بالن  05

 تعویض( ضمانت سال 
H3500E 

 

111/591/12 

 همراه باگارانتی طالیی)یک ، ، کنترل حرارت الکترونیکی مستقل برای هر واحدcc253خانه  6شوف بالن  06

 تعویض( ضمانت سال 
H6250E 

111/291/93 
 

سال  همراه باگارانتی طالیی)یک ، هر واحد ، کنترل حرارت الکترونیکی مستقل برایcc533خانه  6شوف بالن  07

 تعویض( ضمانت 
H6500E 

 

111/321/94 

           
 سال خدمات پس از فروش می باشند 11ماه گارانتی،  92شامل گارانتی طالیی و سایر محصوالت شامل  Eمحصوالت  کالس 

 
0از    3ص   

PH  متر رومیزی سریPM   کالسE 

 Eکالس    Hشوف بالن سری 

 Eکالس  TMشیکر اوربیتالی سری 



  31/11/59از تاریخ FGمحصوالت موقت لیست قیمت 

 

 

 

                                  

 فقط مخصوص دستگاه های کالس طالیی  گارانتیE می باشد.که شامل : 

 سال گارانتی کامل قطعات . 2 -

 سال گارانتی تعویض دستگاه . 1 -

 . و المنت سال ضمانت کمپرسور 5 -

 سال ضمانت موتور و گیربکس در دستگاه های شیکر اوربیتالی. 5 -

 ز فروش . اسال خدمات پس  13 -

 هزینه نصب و راه اندازی درخصوص دستگاهها جداگانه محاسبه می شود                       . 

 .قیمت های این شرکت ممکن است تحت تاثیر نوسانات قیمت مواد اولیه  تغییر نماید 
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http://www.fgiran.com/

