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 Calda Venezia 24KIتک مبدل بوتان مدل  جیپک کاتالوگ

 Calda Venezia 24KI پکیج تک مبدل بوتان مدلویژگی های 

 آب گرم فوری

 آب گرم دائم

 گرمایش مطبوع

 کم حجم و دارای ابعاد مناسب برای هر فضایی در منزل

 مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی

 های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی با قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی مجهز به سیستم

 قابلیت کارکرد با گاز شهری و گاز مایع

 سیستم عیب یاب الکترونیکی

 سیستم ضد یخ زدگی

 سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه طرفه

 سیستم ضدنوسان دمای آب گرم مصرفی

 سیستم بای پس اتوماتیک

 ظیم خودکار جریان گازسیستم تن

 مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار

 سیستم آیونایز حفاظت از شعله
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 سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق

 طرفه سیستم ضد یخ زدگی و ضد گریپاژ پمپ و شیر سه 

 ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش

 ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش

 کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه

 سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی

 سیستم تنظیم خودکار جریان گاز، هواگیری خودکار

 نمایشگر دیجیتال دما و کدهای عیب یابی

 خطای کارکرد 7سیستم عیب یاب الکترونیکی پیشرفته با نمایش 

 ب گرم مصرفی با کمترین زمان انتظارتامین آ

 با قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی
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 KG 30 kgمشخصات کیل. وزن 

 m.w.c 5 مشخصات کیل. هد پمپ

 cm 15 قطر دودکش

 ندارد فن خروج  

 KW 23.8ظرفیت 

 KCAL/H 24000مشخصات کیل. ظرفیت واقیع 

 inch 3/4 سایز لوله گاز

 تک مبدل مبدلتعداد 

 LITR 8ظرفیت منبع انبساط 

 BAR 0.15حداقل فشار آب رسد ورودی 

 
ی
 LITR/H 11.85درجه  30Cدب  آبگرم مرصف

 INCH 3/4 inchمشخصات کیل. سایز لوله مدار گرمایش 

ه آبگرم  ندارد مخزن ذخیر
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https://tasisat.com/weight/30-kg/
https://tasisat.com/pump-head/5-m-w-c/
https://tasisat.com/doodkesh-ghotr/15-cm/
https://tasisat.com/out-fan/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/out-fan/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/capacity-kw/23-8/
https://tasisat.com/capacity-kw/23-8/
https://tasisat.com/real-capacity/24000/
https://tasisat.com/real-capacity/24000/
https://tasisat.com/gaz-pipe-size/3-4-inch/
https://tasisat.com/mobadel-number/%d8%aa%da%a9-%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%84/
https://tasisat.com/mobadel-number/%d8%aa%da%a9-%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%84/
https://tasisat.com/expansion-capacity-litr/8/
https://tasisat.com/expansion-capacity-litr/8/
https://tasisat.com/mini-presure-water/0-15/
https://tasisat.com/mini-presure-water/0-15/
https://tasisat.com/flow-heat-water/11-85/
https://tasisat.com/flow-heat-water/11-85/
https://tasisat.com/saiz-pip-heating/3-4-inch/
https://tasisat.com/makhzan-zakhireh-water/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/makhzan-zakhireh-water/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
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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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