تاسیسات دات کام :مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیسات

کاتالوگ پکیج دیواری وایالنت  24000بدون فن
این مدل از پکیج وایالنت دارای دو مبدل حرارتی است .راندمان باال در حدود بیش از  93درصد دارد.
پکیج وایالنت بدون فن همچنین دارای سیستم عیب یاب الکترونیک ،سیستتم کنتترل پیشترفته م هتز بته
میکروپروسسور ،سیستم تنظیم خودکار جریان گاز است.
از طرفی دیگر این نوع پکیج وایالنت م هز به سیستم هایی همچون سیستم ایمنی تخلیه گاز ،سیستم ضتد
نشتی آبگرم مصرفی ،سیستم ایمنی محدود کننده حتداکرر دمتای آب متدار گرمتایش ،سیستتم بتایپت
خودکار ،محفظه احتراق بسته ،سیستم ضد نوسان دمای آبگرم مصرفی ،سیستم
آیونایز حفاظت ازشعله ،سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکرر فشار آب مدار گرمایش،مشعل اتمسفریک بتا
سیستم جرقه زن خودکار ،سیستم
ضد یخ زدگی،سیستم احتراق آهسته و تدری ی و قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی  VRT350است.
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انرژی
گرید ِ
نصب رایگان
ابعاد .عمق
ابعاد .ارتفاع
ابعاد .عرض

A
دارد ,طبق تعرفه رشکت گارانت

cm 41
cm 70
cm 29.8

برند محصول

وایالنت

مدت گارانت
کشور صاحب برند
تحت ضمانت رشکت

 24ماه گارانت
آلمان
رشکت پارس وایا

مشخصات کیل .ظرفیت ( ) KCAL/H

–

مشخصات کیل .استاندارد کسب کرده

 ,CEمیل ایران

کشور سازنده

آلمان
VUW EXP240
دیواری
تک فاز ( ) 220

مدل دستگاه
موقعیت دستگاه
نوع فاز
مشخصات کیل .وزن KG

kg 30

مشخصات کیل .هد پمپ

–
ندارد

مشخصات کیل .ظرفیت واقیع KCAL/H

24000

سایز لوله گاز

حداقل فشار آب شد ورودی BAR

inch 4/3
دو مبدل حرارت
6
43
0.3

دب آبگرم مرصف  C30درجه LITR/H

11.5

ر
سثکوالتور C
حداکث دمای آب ر

85
–

مشخصات کیل .سایز لوله مدار گرمایش INCH

inch 4/3

قطر دودکش

100/60
–
24
–

فن خروج

تعداد مبدل
ظرفیت منبع انبساط LITR
ر
حداکث دمای آب مرصف

مثان سطح صدا
ر

ذخثه آبگرم
مخزن ر
ظرفیت KW
ر
حداکث گاز مرصف M3/H
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برای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت تاسیسات
دات کام به آدرس  https://Tasisat.comمراجعه کنید .مشاورین شما در تاسیسات
دات کام تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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