
  
ويژگی های عمومی

وزن بسيار سبک و دارای طراحی زيبا با ابعاد بسيار کوچک  -١

کارايی کاملطوالنی با  دارای عمر مفيد  -٢

مقاوم در برابر خورندگی آب و بدون سوراخ شدگی و زنگ زدگی  -٣

بدون نوسانات دما در زمان مصرف -۴

دارای سيستم هوشمند ايمنی برق  -۵

عدم محدوديت در مصرف مداوم آب گرم  -۶

درصدی برق در مقايسه با آبگرمکن های مخزن دار ۴٠صرفه جويی  -٧

)IPX4(دارای استاندارد مقاومت در برابر فشارهای خارجی و پاشش آب  -٨

دارای انواع قدرت و کاربردهای مختلف -٩

...سقف کاذب و  -کابينت -زيرسينک -قابليت نصب در حمام -١٠

  

  

ATD 11-21 CAساختار المنت آبگرمکن برقی مدل ) ٢شکل ATD 11-21 CAآبگرمکن برقی بدون مخزن ) ١شکل 

)تکنولوژی آلمان(    ATD 11-21 CAآبگرمکن برقی بدون مخزن 
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ويژگی های اختصاصی

و  دارای صفحه نمايش ديجيتال، کنترل لمسی وسيستم هوشمند مصرف انرژی با توجه به دمای ورودی -١
.فشار آب

درجه برسد، برای  ۵۵هنگامی که درجه حرارت به بيش از:درجه سانتيگراد ۵۵محافظت از دمای بيش از  -٢
محض   جلوگيری از سوختگی بدن، المنت متوقف خواهد شد و با افزايش فشار آب يا کاهش درجه انتخابی، به

.درجه سانتيگراد مجددا دستگاه شروع به کار می کند ۵۵پايين آمدن دما به کمتراز 

درجه سانتيگراد برسد برق دستگاه به طور  ٩٣-٨۵چنانچه به هر دليلی بدون جريان آب حرارت دستگاه به  -٣
.می شودخودکار قطع 

.را نشان می دهد) E1(به هنگام نشت برق محافظ دستگاه فورا برق را قطع ميکند و صفحه نمايش کد خطا  -۴

.نشان می دهدرا  (E3)متوقف خواهد شد و صفحه نمايش کد خطا  سنسور دما، دستگاه در هنگام خرابی  -۵

.سيستم گرمايش منحصر به فرد دستگاه ميتواند دما را به طور خودکار کنترل کند -۶

)  ١١،٩، ٧، ۵(و   ٢١کيلووات برای مدل ) ٢١،١٨، ١۵، ١٢(مختلف توان  ۴اين دستگاه قادر است با  -٧
.هد بودقابل تنظيم خواونيازدمای آب توان با توجه به زيرساخت برق تنظيم گرددوانتخاب ١١مدل کيلووات برای 

)٢شکل. (المنت دستگاه به شکلی طراحی شده که به هيچ عنوان در تماس مستقيم با آب نمی باشد -٨

اه، ، دمای انتخابی، توان انتخابی دستگ) ورودی، خروجی(دمای آب ، )دقيقه/ گالن(آباطالعاتی مانند دبی  -٩
.روی صفحه نمايش قابل مشاهده می باشندبر ولتاژ ورودی 

.نشان می دهد دستگاه به طور کامل در برابر پاشش آب مقاوم است  که IPX4دارای رتبه ضد آب  -١٠

تگاه با دارای سيستم فناوری حساس به جريان آب برای حل مشکل فشار آب پايين تر که باعث ميشود دس -١١
١(کمترين فشار ممکن  .به طور عادی کار کند) دقيقه/ ليتر ٨

.)انتخابی(تنظيمات دستگاه دسترسی راحت تر به دور برای به دستگاه کنترل از راه مجهز  -١٢
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ATD 21 CA ATD 11 CA دستگاه مدل

21 11 )کيلو وات( توان دستگاه  

380 V ~  سه فاز 380 V ~  سه فاز ولتاژ

40 A فاز سه 25 A فاز سه )آمپر(فيوز مورد نياز 

32 A 16.8 A آمپر(شدت جريان مصرفی(

4*6 4*2.5 )2mm(اندازه کابل توصيه شده 

50/60 Hz 50/60 Hz فرکانس

بار  (0.2~6) بار  (0.2~6) عملکرد فشار آب

IPX4 IPX4 رتبه حفاظت پاشش آب

25-55 ` C 25-55 ` C دامنه تنظيم دما

0.6MPa (6بار) 0.6MPa (6بار) حداکثر فشار آب مجاز

Class 1 Class 1 یرتبه محافظت در برابر شوک الکتريک 

8 - 28.5 - 40 8 - 28.5 - 40 )سانتيمتر(عمق-عرض -ارتفاع: ابعاد

8.3 Kg 8.3 Kg وزن
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