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  یتک فرول واید 32000 یوارید جیپک کاتالوگ 

  سال پشتیبانی 10سال گارانتی و  3دارای 

 های برق و گاز مصرفی توانایی مدیریت مصرف و هزینه 

 های خورشیدی توانایی اتصال و کارکرد با سیستم 

 برنامه ریزی و مدیریت دمای محیط آسان 

 دارای قابلیت نصب انواع حسگرهای اتاقی، حسگر خارجی و ریموت کنترل 

  کیلووات 11.5و حداقل  34.4توان ورودی: حداکثر 

  کیلووات 9.9و حداقل  32.0ظرفیت حرارتی: حداکثر 

  متر مکعب بر ساعت 1.22و حداقل  3.54مصرف گاز طبیعی: حداکثر 

  93.1در توان ورودی نامی: راندمان% 

  :متر 6هد پمپ 

  بار 0.8و حداقل  3فشار کارکرد گرمایش: حداکثر 

 درجه 90 :گرمایش باالترین دمای 

  :لیتر 1.2حجم آبگیری 

  :لیتر 10ظرفیت منبع انبساط 

  :بار 1فشار اولیه منبع انبساط 

  بار 0.25و حداقل  9فشار آب در حالت آب گرم بهداشتی: حداکثر 

  لیتر در دقیقه 15.2درجه  30و در  18.3درجه  25دبی آب گرم بهداشتی: در 
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 درجه حفاظت الکتریکی: X5D IP 

  :مگاهرتز 50ولت/ 230مشخصات برق ورودی 

  :ولت 135حداکثر مصرف برق 

  :متر میلی 330×400×700ابعاد 

  کیلوگرم 35بدون آب: وزن 
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 A رید انرِژیگ

کت گارانت   ,دارد نصب رایگان  طبق تعرفه شر

 cm 40 ابعاد. عمق

 cm 70 ابعاد. ارتفاع

 cm 33 ابعاد. عرض

 فرویل برند محصول

 ماه گارانت   24 مدت گارانت  

 ایتالیا کشور صاحب برند

کت ال تحت ضمانت شر  کارخانجات صنعت  جنر

 – ( KCAL/Hمشخصات کیل. ظرفیت ) 

 میل ایران ,CE مشخصات کیل. استاندارد کسب کرده

 ایتالیا کشور سازنده  

 Divatech F32D مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 ( 220فاز )  تک نوع فاز

  
 منبع دوجداره

ی
 ویژگ

 KG 35 kgمشخصات کیل. وزن  

 m.w.c 8 مشخصات کیل. هد پمپ  

 دارد فن خروج  

 KCAL/H 32000مشخصات کیل. ظرفیت واقیع 

 inch 3/4 سایز لوله گاز

 دو مبدل حرارت   تعداد مبدل

 LITR 10ظرفیت منبع انبساط 

 
 
 – حداکثر دمای آب مرصف

 BAR 0.25حداقل فشار آب شد ورودی 

 
 
 LITR/H 15.2درجه  30Cدب  آبگرم مرصف

کوالتور   C 90حداکثر دمای آب سثر

ان سطح صدا  – مثر 

 INCH 3/4 inchمشخصات کیل. سایز لوله مدار گرمایش 

 — قطر دودکش

ه آبگرم  ندارد مخزن ذخثر

 KW 32ظرفیت 

 
 
 M3/H 3.64حداکثر گاز مرصف
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تاسیسات ت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت برای دانلود کاتالوگ سایر محصوال

تاسیسات مراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس  دات کام

 ل با بهترین شرایط در کنار شما هستند.تا انتخاب بهترین محصو دات کام
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