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 دو مبدل فن دار 24000بوتان مدل روما  جیپک کاتالوگ 

 دارا بودن پمپ سیرکوالتور سه سرعته 

دو مبدل فنن   24000پکیج بوتان مدل روما  در آن کاربرد و هدف از وجود پمپ سیرکوالتور سه سرعته 

این است تا آب گرم مصرفی در اسرع وقت در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. کارکرد این پمپ بسیار  دار

 .نامحسوس بوده و هیچ صدای آزار دهنده ای ایجاد نمی کند

 سیستم های احتراق آرام 

را افزایش داده است.  24000پکیج بوتان مدل روما  در واقع وجود سیستم های احتراق آهسته ایمنی انواع

 از جلبوگیری  موجب   احتراق آهسته به انتشار آتش کمتر از سرعت صوت اطالق می گردد. این نوع احتراق 

 .می شود پکیج دیواری بوتان انواع در سریع احتراق مشکالت

 سیستم ضد نوسان دمای گرم آب 

از نوسبانات و افبزایش ببیش از حبد     این سیستم به یکنواخت بودن گرمای مطبوع آب کمک می کند و مانع 

 .می شود پکیج بوتان مجاز و تعریف شده برای انواع

 سیستم بای پس خودکار 

دومبدل فن  دو مبدل فن دار 24000پکیج بوتان مدل روما  سیستم بای پس خودکار از جمله مزیت های

شبده و گبردآ آب    اپکیج بوتان روم دار محسوب می شود. بای پس مانع افت فشار سیستم گرمایشبی در 

 .گرم را در رادیاتور در صورت وجود هرگونه اختالالت یا کندی حرکت تسریع نموده و بهبود می بخشد

 سیستم تنظیم اتوماتیک جریان ورودی گاز 
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مانع ورود جریان گاز ببیش از حبد مجباز     24000پکیج بوتان مدل روما  سیستم های تعبیه شده در داخل

را کنترل نموده به طوری که سیستم مورد نظر مانع از ورود حجم بیش از حد گاز  شده و در واقع این جریان

 .شده و به سرعت با بهره گیری از سنسورهای مخصوص این روند را کنترل و تنظیم می کند

 سیستم آیونایز و حفاظت از شعله 

معبروف اسبت.    در واقع به جرقه زن هوشمند نیبز  Roma 24 KIS پکیج بوتان مدل سیستم آیونایز در

این سیستم در حالت آماده به کار بوده و با هر بار استفاده روشن شده و بی درنگ اب مصبرفی را در اختیبار   

 .استفاده کننده قرار می دهد

 سیستم تخلیه گازهای سمی احتراقی 

ق این سیستم نیز به شکل خروج گازهای مضر از طریق فن و نیز هبوادهی الزم ببرای درون دسبتگاه احتبرا    

نیز از این سیستم به منظور رساندن هبوای   پکیج بوتان روما از جمله پکیج بوتان عمل می کند. در انواع

  .تازه به داخل دستگاه و محل احتراق از طریق فن تعبیه شده استفاده می شود

 سیستم عیب یاب الکترونیکی 

به صورت نمایشگر دیجیتال بر روی دستگاه نص  شده و در  24000پکیج بوتان مدل روما  این سیستم در

 .صورت وجود اشکال نوع خطا و ارور مربوطه را بر روی نمایشگر ظاهر می سازد

 : گارانتی پکیج بوتان

 10ماهه و نیز خدمات پبس از فبروآ    24دارای گارانتی  دو مبدل فن دار 24000پکیج بوتان مدل روما 

 .ساله 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 گارانت  مدت  

 ایران کشور صاحب برند

کت  بوتان تحت ضمانت شر

 21000 ( 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  

 Roma 24KIS مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 ( 220تک فاز )  نوع فاز

 KG 33 kgمشخصات کیل. وزن   

 m.w.c 5 کیل. هد پمپمشخصات  

 cm, 6 cm 10 قطر دودکش

 دارد فن خروج  

 KW 24.2ظرفیت 

 KCAL/H 24000مشخصات کیل. ظرفیت واقیع 

 inch 3/4 سایز لوله گاز

 دو مبدل حرارت   تعداد مبدل

 LITR 8ظرفیت منبع انبساط 

 حداکثر 
 
 60 دمای آب مرصف

 BAR 0.15حداقل فشار آب شد ورودی 

 
 
 LITR/H 11.6درجه  30Cدب  آبگرم مرصف

 
 
 – M3/Hحداکثر گاز مرصف

کوالتور   C 90حداکثر دمای آب سثر
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 INCH 3/4 inchکیل. سایز لوله مدار گرمایش مشخصات  

ه آبگرم  ندارد مخزن ذخثر

  

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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