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 1 | صفحه

 Optima 28KIمدل  28000 مایبوتان اپت جیپک کاتالوگ

 سیستم جرقه زن خودکار برای زمانی که دمای آب از حد مورد نیاز پایین تر رفته است. 

  ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش برای جلوگیری از ایجاد فشار سیستم

 زیاد بر روی تأسیسات یا کاهش فشار آب و پایین آمدن کارایی سیستم

 سیستم آیونایز حفاظت از شعله 

 سیستم محدود کننده حداکثر دما برای آب در حال حرکت در مدار گرمایش ساختمان 

  سیستم کنترل کننده ی میکروپروسسوری عملکرد دستگاه که دائم عملکرد دستگاه را تنظیم

 .می کند

 مدل 28000اپتیما پکیج بوتان  سیستم احتراق آهسته که عالوه بر ایمن بودن Optima 

28KI باعث سر و صدای کمتر آن نیز می شود. 

 سیستم ایمنی تخلیه گاز جهت عدم ایجاد حوادث ناگوار 

  به صورت دستی بی نیاز می سیستم هواگیری خودکار که پکیج دو مبدل بوتان را از هواگیری

 .کند

 سیستم ضد یخ زدگی برای مناطق با دمای پایین 

 را بسیار راحت  28000قیمت پکیج بوتان اپتیما  سیستم عیب یاب الکترونیک که کار تعمیر

 .تر کرده است

 سیستم تنظیم خودکار برای جریان گاز متناسب با نیاز حرارتی 

 سیستم ضد نوسان آب گرم مصرفی برای تأمین آب گرم مورد نیاز به صورت کامل و استاندارد 
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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

 25000 ( KCAL/Hمشخصات کیل. ظرفیت ) 

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

14001, ISO 18001, ISO 9001,  گوایه نامه
 میل ایران ,فت  

  
 ایران کشور سازنده

 Optima 28KI مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 ( 220تک فاز )  نوع فاز
  

 KG 32 kgمشخصات کیل. وزن 

 m.w.c 5 کیل. هد پمپمشخصات  

 cm 15 قطر دودکش

 ندارد فن خروج  

 KW 28.8ظرفیت 

 KCAL/H 28000مشخصات 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 13.8درجه  30Cدب  آبگرم مرصف

 INCH 3/4 inchمشخصات کیل. سایز لوله مدار گرمایش 

ه آبگرم  ندارد مخزن ذخیر
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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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