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 دو مبدل فن دار 28000بوتان مدل روما  جیپک کاتالوگ 

واحدهای تا  توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای اب 

  مترمربع 250

  آب گرم فوری، دائم و فراوان 

  :مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپایی 

  اتوماتیک پیشگیرانههای  پمپ سیرکوالتور سه سرعته با کنترل 

  شیر سه طرفه اتوماتیک ایتالیایی 

  گیری ایتالیا با کمترین میزان رسوب Riello دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی 

  :های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی مجهز به سیستم 

  زن اتوماتیک مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه 

  لهسیستم آیونایز حفاظت از شع 

  سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق 

  یاب الکترونیکی سیستم عیب 

  سیستم ضد یخ زدگی 

  طرفه سیستم ضد گریپاژ پمپ و شیر سه  

  سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش 

  سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش 

  میکروپروسسوری عملکرد دستگاهسیستم کنترل 
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  سیستم احتراق آهسته 

  سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی 

  سیستم بای پس اتوماتیک 

  سیستم تنظیم خودکار جریان گاز 

  سیستم هواگیری اتوماتیک 

  گرم کردن آب گرم مصرفی سیستم پیش 

  با قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی 

  صال به حسگر دمای محیط بیرونیبا قابلیت ات 

  :مجهز به نمایشگر دیجیتال جهت نمایش 

  های کاری مختلف دستگاه وضعیت 

  دمای آب مدار گرمایش حین عملکرد عادی 

  دمای آب گرم مصرفی هنگام استفاده از آب گرم مصرفی 

  یابی در صورت بروز اشکال در سیستم کدهای عیب 

  %93دارای راندمان باال، 

  دارای محفظه احتراق بسته

  در مدلهای محفظه احتراق بسته، عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق
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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 تحت  بوتان ضمانت شر

 24000 ( 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 28KIS 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 27.9ظرفیت 

 KCAL/H 28000مشخصات 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 13درجه  30Cدب  آبگرم مرصف

 
 
 – M3/Hحداکثر 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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https://tasisat.com/weight/33-kg/
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https://tasisat.com/mobadel-number/%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c/
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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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