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 BN 324iدومبدل بوتان مدل  جیپک کاتالوگ

 است که بصورت فن دار با نام butane از پکیج های دیواری BN 324i پکیج دومبدل بوتان مدل

Benessere Pro 30KIS  و بدون فن با نام Benessere Pro 30i   تولید می گردد. دو مبدل حرارتی

 مبددل  دو دارای مددل  ایدن   محیط به کار می روندد.  گرمایش در این پکیج ها برای تأمین آبگرم مصرفی و

ایتالیا جهت تامین آب گرم مصرفی و آب گرم سیستم گرمایشی بطور جداگانه می  Zilmet ساخت حرارتی

 بدا  دانمدارک  Grundfos سدرتته  سده  توردارای پمپ سیرکوال BN 324i پکیج دومبدل بوتان مدل .باشد

 ، شدیر سده طرفده خودکدار    sigma 845ایتالیا مدل  Sit شیرگاز پمپ، گیرپاژ از جلوگیری خودکار کنترل

Orkli      اسپانیا، مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار، سیستم آیوندایز حفاتدت از شدعله، سیسدتم

 و حدداقل  کنتدرل  ایمندی  سیسدتم  تم ضد ید  زدگدی،  ایمنی تخلیه گاز، سیستم تیب یاب الکترونیک، سیس

 سیسدتم  گرمدایش،  مددار  آب دمدای  حدداکثر  محدودکنندده  ایمنی سیستم گرمایش، مدار آب فشار حداکثر

 گدرم  آب دمدای  نوسدان  ضدد  سیسدتم  آهسدته،  احتدرا   سیسدتم  دستگاه، تملکرد میکروپروسسوری کنترل

 .باشد می خودکار هواگیری سیستم ریان گاز وج خودکار تنظیم سیستم خودکار، پس بای سیستم مصرفی،

 مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی نظیر پمپ سیرکوالتور Grundfos دانمارک 

 گرم آب حرارتی مبدل مجهز به شیر هواگیری اتوماتیک Zilmet  ایتالیا با کمترین میزان رسوب

 گیری

 شیر سه طرفه اتوماتیک Orkli اسپانیا 

 شیر گاز Sit ایتالیا 

 وماتیک و سیستم آیونایز حفاتت از شعلهمشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن ات 
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 سیستم احترا  آهسته 

 سیستم تیب یاب الکترونیکی 

  سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احترا 

 سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی 

 سیستم ایمنی حداکثر فشار آب مدار گرمایش 

 سیستم کنترل میکروپروسسوری تملکرد دستگاه 

 سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای مدار گرمایش 
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 B گرید انرِژی

کت گارانت   ,دارد نصب رایگان  طبق تعرفه شر

 cm 33.2 ابعاد. عمق

 cm 74 ابعاد. ارتفاع

 cm 40 ابعاد. عرض

 بوتان برند محصول

 ماه گارانت   24 مدت گارانت  

 ایران کشور صاحب برند

کت  بوتان تحت ضمانت شر

 19.35 ( KCAL/Hمشخصات کیل. ظرفیت ) 

 مشخصات کیل. استاندارد کسب کرده
CE, IMS, ISO 10002, ISO 10004, ISO 14001, ISO 18001, ISO 

 میل ایران ,گوایه نامه فت   ,9001

  

 ایران کشور سازنده

 BN 324i مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 ( 220تک فاز )  نوع فاز

  
 KG 29 kgمشخصات کیل. وزن 

 m.w.c 5 کیل. هد پمپمشخصات  

 cm 15 قطر دودکش

 ندارد فن خروج  

 KW 22.5ظرفیت 

 KCAL/H 24000مشخصات کیل. ظرفیت واقیع 

 inch 3/4 سایز لوله گاز

 دو مبدل تعداد مبدل

 LITR 8ظرفیت منبع انبساط 

 BAR 0.15حداقل فشار آب شد ورودی 

 
ی
 LITR/H 10.5درجه  30Cدب  آبگرم مرصف

 
ی
 62 حداکثر دمای آب مرصف

 INCH 3/4 inchمشخصات کیل. سایز لوله مدار گرمایش 
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https://tasisat.com/faz-type/single-phase/
https://tasisat.com/weight/29-kg/
https://tasisat.com/pump-head/5-m-w-c/
https://tasisat.com/doodkesh-ghotr/15-cm/
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به  تاسیسات دات کامت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت برای دانلود کاتالوگ سایر محصوال

تا انتخاب  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comآدرس 

 ل با بهترین شرایط در کنار شما هستند.بهترین محصو
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