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 فن دار 28000مدل   النتیوا یوارید جیپک کاتالوگ

توانستته تتا بته امتروو انتوا        ساخت یک شرکت آلمانی است که مدل فن دار 28000دیواری وایالنت  پکیج

  .مختلفی او این نو  پکیج ها به باوار عرضه کند

 .ن فن اشاره کردتاکنون او انواعی که شرکت وایالنت به باوار عرضه کرده است می توان به نو  فن دار و بدو

درصد، سیستم  93فن دار پکیج دارای دو مبدل حرارتی، فن خروجی دود، راندمان باال بیش او  28000مدل 

  عیب یاب

 .الکترونیک، سیستم کنترل پیشرفته مجهز به میکروپروسسور، سیستم تنظیم خودکار جریان گاو است

منی تخلیه گاو است و دارای سیستم ایمنتی  ای سیستم مصرفی، آبگرم نشتی ضد سیستم  همچنین مجهز به

  محدود کننده حداکثر دمای آب مدار

 .پس خودکار، محفظه احتراق بسته، سیستم آیونایز حفاظت او شعله می باشد گرمایش، سیستم بای

، گرمتایش  مجهز به سیستم ایمنتی کنتترل حتداو  و حتداکثر فشتار آب متدار        28000 وایالنت  جپکی در

  سیستم ضد نوسان دمای

آبگرم مصرفی، مشع  اتمسفریک با سیستم جروه ون خودکار، سیستم ضد یخ ودگی، سیستم احتراق آهسته 

 .ریجی نیز می باشدو تد

 .است VRT350 او دیگر خصوصیت جالب برای مصرف کنندگان وابلیت اتصال به ترموستات اتاوی
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 A گرید انرِژی

کت گارانت   ,دارد نصب رایگان  طبق تعرفه شر

 cm 44 ابعاد. عمق

 cm 80 ابعاد. ارتفاع

 cm 33.8 ابعاد. عرض

 وایالنت برند محصول

 ماه گارانت   24 مدت گارانت  

 آلمان کشور صاحب برند

کت کت نیا تحت ضمانت شر  شر

 – ( KCAL/Hمشخصات کیل. ظرفیت ) 

 میل ایران ,CE مشخصات کیل. استاندارد کسب کرده

  

 آلمان کشور سازنده

 TURBO 282 مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 ( 220تک فاز )  نوع فاز

  

 
 KG 42 kgمشخصات کیل. وزن 

  

 – مشخصات کیل. هد پمپ

 دارد فن خروج  

کیل. ظرفیت واقیع مشخصات  
KCAL/H 

28000 

 inch 3/4 سایز لوله گاز

 دو مبدل حرارت   تعداد مبدل

 LITR 6ظرفیت منبع انبساط 

 حداکثر 
 
 62 دمای آب مرصف

 BAR 0.3حداقل فشار آب شد ورودی 

 
 
 LITR/H 13.4درجه  30Cدب  آبگرم مرصف

کوالتور   C 85حداکثر دمای آب سثر

ان سطح صدا  – مثر 

مشخصات کیل. سایز لوله مدار  
 INCHگرمایش 

3/4 inch 

 60/100 قطر دودکش

ه آبگرم  – مخزن ذخثر

 KW 28ظرفیت 

 
 
 – M3/Hحداکثر گاز مرصف

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/energy-grade/a/
https://tasisat.com/energy-grade/a/
https://tasisat.com/height-main/44-cm/
https://tasisat.com/height/80-cm/
https://tasisat.com/width/33-8-cm/
https://tasisat.com/guarantee-time/24-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c/
https://tasisat.com/brand-country/germany/
https://tasisat.com/brand-country/germany/
https://tasisat.com/company-guarantee/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%a7/
https://tasisat.com/company-guarantee/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%a7/
https://tasisat.com/capacity-kcal-h/3588/
https://tasisat.com/capacity-kcal-h/3588/
https://tasisat.com/made-in/germany/
https://tasisat.com/made-in/germany/
https://tasisat.com/model/turbo-282/
https://tasisat.com/model/turbo-282/
https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/
https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/
https://tasisat.com/faz-type/single-phase/
https://tasisat.com/weight/42-kg/
https://tasisat.com/pump-head/3368/
https://tasisat.com/pump-head/3368/
https://tasisat.com/out-fan/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/out-fan/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/real-capacity/28000/
https://tasisat.com/real-capacity/28000/
https://tasisat.com/gaz-pipe-size/3-4-inch/
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/
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/
https://tasisat.com/expansion-capacity-litr/6/
https://tasisat.com/expansion-capacity-litr/6/
https://tasisat.com/maxi-water-use/62/
https://tasisat.com/maxi-water-use/62/
https://tasisat.com/mini-presure-water/0-3/
https://tasisat.com/mini-presure-water/0-3/
https://tasisat.com/flow-heat-water/13-4/
https://tasisat.com/flow-heat-water/13-4/
https://tasisat.com/maxi-circulatur-water/85/
https://tasisat.com/maxi-circulatur-water/85/
https://tasisat.com/compressor-sound-level/3611/
https://tasisat.com/compressor-sound-level/3611/
https://tasisat.com/saiz-pip-heating/3-4-inch/
https://tasisat.com/doodkesh-ghotr/60-100/
https://tasisat.com/makhzan-zakhireh-water/3612/
https://tasisat.com/makhzan-zakhireh-water/3612/
https://tasisat.com/capacity-kw/28/
https://tasisat.com/capacity-kw/28/
https://tasisat.com/maxi-gas-use/3296/
https://tasisat.com/maxi-gas-use/3296/


 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 3 | صفحه

  

 

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

 

 

 

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/

