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 دومبدل فن دار 24000 ایبوتان مدل پاو جیپککاتالوگ 

  است که در بین  یکی از محصوالت جدید و پرطرفدار شرکت بوتان، 24000پکیج بوتان مدل پاویا

 .خانواده های ایرانی بسیار محبوب است

 پکیج بوتان مدل Pavia 24Rsi  که مجهز به جدیدترین قطعات اروپایی و طراحی منحصر به فرد

 .ایتالیایی می باشد

  جایگزین مناسبی برای  24000در واقع مدل های مختلف پکیج پاویا از جمله پکیج بوتان مدل پاویا

  .شوفاژ محسوب می شود و دیگر سر و صدای موتور خانه و مشکالتش، از بین خواهد رفت

 ال های پیش استفاده از موتور خانه برای ساختمانی های بزرگ مرسوم بود که هزینه ی زیادی در س

می توان این وظیفه را به راحتی انجام داد. اهمیت  نیز بهمراه داشت اما امروزه تنها با یک پکیج پاویا

 .باشد می آن کم نگهداری و سوخت ی هزینه استفاده از این پکیج در اینست که

  موجب محبوبیت  دومبدل فن دار 24000پکیج بوتان مدل پاویا ایمنی و ماندگاری قطعات کاربردی

 .روزافزون آن در بین خانواده های ایرانی شده است

 ها به دو دسته فن دار و بدون فن تقسیم می شوند. پکیج بدون فن به پکیجی گفته می شود  پکیج

  .ی به بیرون هدایت می شودکه دود حاصل از احتراق به وسیله مکش طبیع

  این مکش طبیعی حاصل از ارتفاع دودکش است. این پکیج ها در داخل ساختمان نصب می شوند و

 .متر باشد 3سانتیمتر است و ارتفاع دودکش باید حداقل  15قطر دودکش پکیج بدون فن 
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  .بدلیل نداشتن فن، صدای دودکش این نوع دستگاه ها باید مستقیم با هوای آزاد ارتباط داشته باشد

  .کمتری نسبت به مدل های فن دار دارند

  در پکیج های بدون فن، دستگاه هوای مورد نیاز را از محیط منزل می گیرد که باعث ایجاد عالئم

 .ناشی از کمبود اکسیژن می گردد
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 مشخصات تولید. برند محصول بوتان

 مشخصات تولید. کشور صاحب برند ایران

 Kw مشخصات کلی. ظرفیت 24.1

 مشخصات گارانتی. ضمانت نامه شرکت بوتان

B مشخصات کلی. گرید انرژِی 

 مشخصات کلی. نوع فاز ( 220 ) تک فاز

 مشخصات گارانتی. نصب رایگان طبق تعرفه شرکت گارانتی ,دارد

3/4 inch مشخصات کلی. سایز لوله گاز 

 گارانتی مشخصات گارانتی. مدت ماه گارانتی 24

 مشخصات تولید. کشور سازنده ایران

Pavia 24Rsi مشخصات کلی. مدل دستگاه 

 مشخصات پنل.موقعیت دستگاه دیواری

30 kg مشخصات کلی. وزن kg 

33.2 cm ابعاد. عمق 

40 cm ابعاد. عرض 

74 cm ابعاد. ارتفاع 

5 m.w.c مشخصات کلی. هد پمپ 

15 cm مشخصات کلی. قطر دودکش 
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به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

https://Tasisat.com  تا انتخاب بهترین محصول  ات دات کامتاسیسمراجعه کنید. مشاورین شما در

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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