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PROFESSIONAL MACHINES 
 قطعات بدنه

 ردیف نام کاال کد

5370916VH 1 قاب بغل راست مشکی آرکادیا 

5370916YE1 2 قاب بغل راست سفید آرکادیا 

5370917VH 3 قاب بغل چپ مشکی آرکادیا 

5370917E 4 چپ سفید آرکادیا قاب بغل 

 5 قاب دور دیس پلی آرکادیا 5370918

5013007YE 6 قاب هدگروپ آرکادیا 

5058483YCR 7 قاب دور دیس پلی ویکتوریا 

5095251LW 8 بدنه پشت تک گروپ آرکادیا 

5095252LW 9 بدنه پشت دوگروپ آرکادیا 

5095253LW 10 بدنه پشت سه گروپ آرکادیا 

5093623YC  11 بغل راست ویکتوریابدنه 

5093622YC 12 بدنه بغل چپ ویکتوریا 

5095254YC 13 بدنه پشت ویکتوریا 

5011718LW-YE  بدنه کامل تک گروپB2016 14 

5011719LW-YE  بدنه کامل دو گروپB2016 15 

5011720LW-YE  بدنه کامل سه گروپB2016 16 

5091716LW  بدنه کاملC2016 17 

5091720LW  بدنه کامل تک گروپB2016 Al 18 

5091721LW  بدنه کامل دو گروپB2016 Al 19 

 20 سینی آب ریز تک گروپ آرکادیا 5340528

 21 سینی آب ریز دو گروپ آرکادیا 5340529

 22 سینی آب ریز سه گروپ آرکادیا 5340530

 B 23سینی آب ریز تک گروپ سری  5968128

 B 24سینی آب ریز دو گروپ سری  5968129

 B 25سینی آب ریز سه گروپ سری  5968130

 C 26سینی آب ریز سری  5968118.01
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  5074660LW 27 توری سینی آب ریز تک گروپ آرکادیا 

5074654LW 28 توری سینی آب ریز دو گروپ آرکادیا 

5074656LW 29 توری سینی آب ریز سه گروپ آرکادیا 

5074639.01LW  توری آب ریز تک گروپ سریB 30 

5074636.01LW  توری آب ریز دو گروپ سریB 31 

5074640.01LW  توری آب ریز سه گروپ سریB 32 

5074626.02LW  توری آب ریز سریC 33 

5074661LW 34 جای فنجان تک گروپ آرکادیا 

5074655LW 35 جای فنجان دو گروپ آرکادیا 

5074658LW  36 گروپ آرکادیاجای فنجان سه 

5074638.01LW  جای فنجان سریB 37 

 38 پایه دستگاه اسپرسو 7474215

 39 بوش الستیکی قاب آرکادیا 7999916

 40 شیلنگ فاضالب 7303503

 41 آب ریز فاضالب 5963038.01
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 لتریقطعات هدگروپ و پرتاف

 1 شاور آرکادیا 5470515.01

 2 شاور حرفه ای* 5470501

5285501TP *3 نگه دارنده ی شاور 

5285501TP 4 آرکادیا  نگه دارنده ی شاور 

 5 واشر گروپ 7493008

5280505TW 6 رینگ هد گروپ 

 7 نگهدارنده آلومینیومی المنت هدگروپ حرفه ای 5283520.01

5283046AL 8 نگهدارنده برنجی  هدگروپ آرکادیا 

7305006TW 9 اسپات سینگل 

7305007TW 10 اسپات دابل 

 11 پرتافیلتر سینگل 5965586.02

 12 پرتافیلتر دابل 5965587.02

5965592.01R  13 پرتافیلتر سینگل اهرمی 

5965591.01R  14 پرتافیلتر دابل اهرمی 

 5965594 R  15 پرتافیلتر باتوملس 

 16 بسکت سینگل * 5471031.01

 17 بسکت دابل * 5471035

 18 نظافت*بسکت  5471003

 19 فرچه نظافت* 7990603

 B6000 20گروپ کامل  5963535.02

 21 دسته گروپ اهرمی 5978508.01

 22 گروپ کامل اهرمی 5963704
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 یو لوازم جانب یقطعات داخل

5321025.01BL  1 بویلر آرکادیا دو گروپ 

5320515.01BL  بویلرB 2016  2 تک گروپ 

5321015.01BL  بویلرB 2016  3 دو گروپ 

5321022BL  بویلرC2016  4 

5283522AL 5 درب بویلر 

 6 واشر بویلر 5492005

 7 واشر المنت 5492006

 8 )سوپاپ اطمینان ( فشنگی شیر اطمینان 5965015.06

 9 درپوش شیر اطمینان 5963047

 10 سرپمپ تک و دو گروپ 7730506

 11 سر پمپ سه و چهار گروپ 7730507

 12 رابط سرپمپ  7730508

 13 سه راهی اصلی آب 5965164

 14 گیج فشار 7432524

 15 گیج فشار الیزه 7432528

 B2016 16شیر بخار  5371803

 B2016 17پولکی شیر بخار  5373905

 18 شیربخار آرکادیا 5371815

5373931CM 19 پولکی شیربخار آرکادیا 

 B6000 20شیربخار  5371810

 B6000 21پولکی شیر بخار  5373926

 22 لوله بخار آرکادیا 7479993.02

 23 لوله بخار کامل حرفه ای 5966560.01

 woody 24شیربخار کامل  5964103

 25 فنر لوله بخار 5471504

 26 رابط فلزی لوله بخار 5224605

 27 واشر رابط لوله بخار 5494002

 28 پالستیکی لوله بخار 7371003
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 B2016 29مغزی شیربخار  5964003.02  

 B2016 30بدنه مغزی شیربخار   5283002

5965212.01AL *31 سه راهی اصلی آب آرکادیا 

 32 مغزی شیربخار آرکادیا 5964097

 33 بدنه مغزی برنجی شیربخار  آرکادیا 5283058

 34 شیربخار کامل اهرمی 5964063.02

 35 شیربخار اهرمی 7371509

 B6000 36شیربخار کامل   5974032.01

 37 مغزی خروجی شیربرقی آب ورودی 5302014

 38 رگوالتور تنظیم آب ورودی شیربرقی پمپ آب 5223003

 39 پرتافیلتر فشارسنج 5965580.01

 40 گیر یسخت 5900501

 41 فنجان اسپرسو  7990609

 42 فنجان کاپوچینو 7990613
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 یقطعات برق

 1 الکترو موتور پمپ آب 7742206

 2 ترموستات دستی حرفه ای 7434001

 3 فیوز حرارتی هدگروپ حرفه ای 7634808

 4 المنت هدگروپ حرفه ای 5963101.01

 5 پرشر سوییچ 7433001

 C2016 6پرشر سوئیچ  7433013

5192001 

 5225205 7 کامل نییسنسور سطح پا

5265811 

 8 سنسور سطح باال  5265807

5973128LL  سنسور سطح باال سریC 9 کامل 

5973131LL 10 سنسور سطح باال کامل آرکادیا 

5265812LW 

 C 11 5225205و  ایکامل آرکاد نییسنسور سطح پا
5192001 

5225209AL 

 PID  * 12پراپ  7666002

5722241AL  /المنت آرکادیاB2016 13 تک 

5722242AL  /المنت آرکادیاB2016 14 دو 

5722243AL  /المنت آرکادیاB2016  15 سه 

5722252AL  المنتC2016  16 

7661043PR  برد اصلیC2016 17 

7662741.01PR   برد اصلیB2016 18 

 B2016 AL 19برد اصلی   7661042.01

 DISPLAY 20برد اصلی آرکادیا  7662752

7662756PR  برد اصلی آرکادیاPID 21 

7662755PR  بردPID   آرکادیا PID 22 

 PID 23صفحه نمایش آرکادیا  7431505.02

 DISPLAY 24صفحه نمایش آرکادیا  7431502.01

 25 رله فیندر 7635422
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 SSR  * 26رله  7635424.01

 27 برد تریاک 7635425

 28 کلید اصلی آرکادیا 7633345

7633344R   کلید اصلیB2016 29 

 B2016 30سرکلید  7371521

 C2016 31کلید اصلی  7633313

 32 کلید اصلی الیزه 7633335

 33 سرکلید اصلی الیزه 5371811

 34 پولکی سرکلید اصلی الیزه 5373928

 35 برد صفحه کلید راست آرکادیا 7666505

 36 برد صفحه کلید چپ آرکادیا 7666504.01

 37 برد صفحه کلید بخار آرکادیا 7666507

 38 برد صفحه کلید آب جوش آرکادیا 7666508

 39 پولکی بخار و آب جوش آرکادیا 5661504

7665524.02PR  برد صفحه کلید آرکادیاPID 40 

7665524.01PR  برد صفحه کلیدB2016  * 41 

 C2016 42کلید  7633338

 43 سری قدیمی 2016تایی  6کلید  5660503

 44 *تایی 6پولکی صفحه کلید  5661501

 45 تایی6کابل اتصال صفحه کلید  7663552

7665524.01PR 46 برد صفحه کلید الیزه با پولکی 

 47 پولکی بردصفحه کلید الیزه 5661501

1277023  48 حرفه ای*پمپ آب  آب جوش/ شیربرقی 

 49 بدنه شیربرقی پمپ آب آرکادیا 7703017

 50 شیربرقی پمپ آب آرکادیا ینببو 7630340

 51 شیربرقی هدگروپ کامل * 7702311

 52 بدنه شیربرقی هدگروپ * 7703014

 53 شیربرقی هدگروپ * بوبین 7630331

 54 شیربرقی هدگروپ الیزه 7702211

 55 بدنه شیربرقی هدگروپ الیزه 7703012
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 56 فلومتر* 7431001 

 B6000 57صفحه کلید  7665526

 B6000 58صفحه نمایش   7665527

 PID 59ترمومتر آرکادیا  7434017

 60 میکروپمپ آرکادیا 7730513.01

 61 المپ نارنجی * 7633625

 62 المپ قرمز * 7633626

 63 المپ سبز * 7633624
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