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 دومبدل بدون فن 22000بوتان مدل پارما  جیپک کاتالوگ 

 :ری پکیج بوتان پارماطراحی ظاه

طراحی این دستگاه بسیار شبیه به پکیج های نسل جدید بوتان می باشد ، شاید بتوان گفت ظاهر کلیدهای 

حرارتی خود را از مدل قدیمی روما بوتان به ارث برده است. در پکیج پارما با توجه به اقتصادی بودن آن و 

 ه نمایش دیجیتال در آن صرف نظر شده استتالش برای داشتن قیمتی مناسب تر از گذاشتن صفح

  

 :اجزای صفحه کلید پکیج بوتان پارما

 نمایشگر فشار آب مدار گرمایش .1

 دسته انتخاب وضعیت و تنظیم دمای مدار گرمایش .2

 دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی .3

 چراغ وضعیت عملکرد شوفاژ .4

 :پمپ پکیج بوتان پارما

از پمپ بسیار با کیفیت  دومبدل بدون فن 22000مدل پارما  پکیج بوتان گروه صنعتی بوتان برای پمپ

گراندفوس که ساخت دانمارک می باشد استفاده کرده است که این برای دستگاهی که در رده اقتصادی 

 .متر می باشد 5دسته بندی می شود بسیار عالی است قابل ذکر است که پمپ این دستگاه دارای هد 

 :اهیدرولیک ست پکیج بوتان پارم

از جنس پلی آمید می باشد که بسیار از مقاومت خوب و قابلیت ضربه پذیری  پکیج پارما هیدرولیک ست

باالیی برخوردار است. البته اگر بخواهیم آنرا با هیدرولیک ست برنجی مقایسه کنیم شاید مقداری عمر آن 

نجام شده است و الزام استفاده از پلی ا ایتالیا توسط که بوتان پکیج کوتاه تر باشد اما با توجه به طراحی این

گرفت . در این  بوتان صنعتی گروه به ای خرده نتوان شاید امید به جای برنج به دلیل مسائل بهداشتی 
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هیدرولیک ست از شیر گاز سیت ایتالیا استفاده شده است که شاید به جرات بتوان گفت بهترین شیر گاز 

 موجود در دنیا می باشد

 

 :تان پارمامشعل پکیج بو

از مشعل تولید داخلی استفاده شده است که از کیفیت  دومبدل بدون فن 22000پکیج بوتان پارما  دستگاه

ردیف شعله می باشد در نتیجه جزو دستگاه های با توان  12قابل قبولی برخوردار است. این دستگاه دارای 

پکیج ها گرفت عدم دبی باالی آبگرم رده بندی می شود. شاید ایرادی که بشود به این رده از  22000

متر باشد نمی تواند آبگرم دلپذیری را ارائه دهد. در نتیجه به نظر  70الی  6مصرفی باشد که اگر واحد باالی 

 .کارشناس دمانما این دستگاه بیشتر مناسب واحد های اداری یا با متراژ کوچک می باشد
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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

 19500 ( 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  

 parma 22i مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 ( 220تک فاز )  نوع فاز

 KG 32 kgکیل. وزن مشخصات    

 m.w.c 5 مشخصات کیل. هد پمپ

 cm, 6 cm 10 قطر دودکش

 دارد فن خروج  

 KW 22.7ظرفیت 

 KCAL/H 22000مشخصات کیل. ظرفیت واقیع 

 inch 3/4 لوله گازسایز 

 دو مبدل تعداد مبدل

 LITR 8ظرفیت منبع انبساط 

 
 
 60 حداکثر دمای آب مرصف

 BAR 0.15حداقل فشار آب شد ورودی 

 دب  
 
 LITR/H 10.8درجه  30Cآبگرم مرصف

 
 
 M3/H 2.78حداکثر گاز مرصف

کوالتور   C 90حداکثر دمای آب سثر

 INCH 3/4 inchمشخصات کیل. سایز لوله مدار گرمایش 

ه آبگرم  ندارد مخزن ذخثر
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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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