
:ويژگی ها
تگاه با مخزن و دو المنت می باشد که با توجه به شرايط استفاده از آب گرم می توان آن را برای استفاده از تمامی ظرفيت دس ٢اين آبگرمکن دارای 

.  وات قدرت المنت تنظيم نموده و بدين ترتيب مصرف انرژی مديريت خواهد شد ١٢٠٠وات قدرت المنت و يا با بخشی از ظرفيت دستگاه با  ٢٠٠٠
ه  محدوديت طراحی زيبا و منحصربه فرد آلمانی اين آبگرمکن با ضخامت کم و قابليت نصب بصورت عمودی يا افقی، نصب دستگاه راباهرگون

.فضا امکان پذير می سازد و در فضاهايی مانند کابينت و سقف کاذب نيزقابل نصب می باشد

.تنظيم دمای دلخواه دارای صفحه نمايش ديجيتال به منظور نمايش دمای آبگرم مصرفی و -
درجه سانتيگراد جهت مقاومت بسيارباال دربرابرخوردگی و  ٨۵٠کوره ای در دمای تيتانيوم و سراميک سخت دارای مخزن والمنت با پوشش  -

.سوراخ شدن
مخزنبرای جلو گيری از رشد باکتری و ايجاد فضای ضد باکتريايی در  SIAA  ISO 22196دارای گواهينامه  -
.عدد آند منيزيم به منظور حفاظت از مخزن ها و المنت ها در برابر پوسيدگی ٢دارای  -
.بهره گيری از عايق ضخيم از فوم پلی يورتان به منظور جلوگيری از هدررفت گرمای داخل مخزن -
.دارای سيستم حفاظت الکترونيکی -
.دارای سيستم حفاظتی در برابر يخ زدگی مخزن آبگرم مصرفی -
.دارای سيستم حفاظتی در برابر جوش آوردن آب داخل مخزن -
.ليتر ١٠٠-٨٠-۵٠-٣٠دارای ظرفيت های مختلف  -

:کاربرد ها

ب گرم مورد     اين دستگاه توانايی تامين آ.می باشد... اين آبگرمکن برقی مناسب برای منازل مسکونی، ويال، کافه ها، محيط های اداری و شرکتی و 
.را دارا می باشد... و   نياز جهت سرويس های بهداشتی يا روشويی، آشپزخانه، حمام
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D30-20EDD50-20EDD80-20EDD100-20EDمدل

٣٠۵٠٨٠١٠٠ليتر/ ظرفيت  -دو مخزن 

١٢٠٠/٢٠٠٠١٢٠٠/٢٠٠٠١٢٠٠/٢٠٠٠١٢٠٠/٢٠٠٠وات/ توان دستگاه

٢٢٠٢٢٠٢٢٠٢٢٠ولت/ ولتاژ

۵٠/۶٠۵٠/۶٠۵٠/۶٠۵٠/۶٠هرتز/ فرکانس

۵آمپر/ شدت جريان مصرفی ۴۶/٩ ٠٩۵ ۴۶/٩ ٠٩۵ ۴۶/٩ ٠٩۵ ۴۶/٩ ٠٩

٣٠٠*۵٧٠*٣٠٠١٠٩٠*۵٧٠*٢۵٠٩٠٠*۴٧٠*٢۵٠٨۶٠*۴٧٠*۵٧۵ميليمتر) ارتفاع، عرض، عمق(ابعاد 

١٨کيلو گرم/ وزن خالص ۶٣٢۵ ٨۶٣٢ ۴۵٣٨ ٣٨

٢٠کيلو گرم/ وزن ناخالص ۴٢٨ ۶٧٣۵ ٨٨۴١ ٧۴

۵-۴٣-٣٢-٢٢نفر/ تعداد مصرف کننده

الکترونيکیالکترونيکیالکترونيکیالکترونيکیسيستم کنترل

لوله مويیلوله مويیلوله مويیلوله مويینوع ترموستات

٧۵-٧۵٣٠-٧۵٣٠-٧۵٣٠-٣٠درجه سانتيگراد/ دماانتخاب دامنه 

٧بار/ حد اکثر فشار مجاز ۵٧ ۵٧ ۵٧ ۵

IPX4IPX4IPX4IPX4رتبه حفظات رطوبت و پاشش آب
++++نمايشگر دمای آب

++++شاخص سيستم گرمايش

++++خاموش/شاخص روشن

++++سيستم محافظت از گرمای بيش از حد

١٠١١٠١١٠١١٠١درجه سانتيگراد/ حد اکثر دما

تتيتانيوم و سراميک سختيتانيوم و سراميک سختتيتانيوم و سراميک سختتتيتانيوم و سراميک سخپوشش داخلی مخزن

١ميليمتر/ ضخامت ورق مخزن ٨١ ٨١ ٨١ ٨

٠ميليمتر/ ضخامت پوشش داخلی مخزن ٢۶-٠ ۵٠ ٢۶-٠ ۵٠ ٢۶-٠ ۵٠ ٢۶-٠ ۵

SPCCSPCCSPCCSPCCجنس بدنه خارجی
١٨١٨١٨١٨ميليمتر/ ضخامت تقريبی عايق

٣۵-٣۵٣٣-٣۵٣٣-٣۵٣٣-٣٣بمترمکع/ کيلوگرم -ضريب فشردگی عايق

φ18*110φ18*110φ22*234φ22*234ميليمتر/ سايز آنود منيزيم

سراميک سخت/ مسسراميک سخت/مسسراميک سخت/ مسسراميک سخت/ مسپوشش/ نوع المنت 

افقی/ عمودیافقی/ عمودیافقی/ عمودیافقی/ عمودیديواری/ نوع نصب

G1/2G1/2G1/2G1/2اينچ/ سايز اتصاالت آب

پيچ و مهرهپيچ و مهرهپيچ و مهرهپيچ و مهرهنصب لوازم

١١۶۵*٣٧١*٩٨٠۶۴١*٣٧١*٩۴۶۶۴١*٣٢١*۶۶١۵۴١*٣٢١*۵۴١ميليمتر/ سايز کارتن

SIAA هاگواهينامه ISO 22196- CESIAA ISO 22196- CESIAA ISO 22196- CESIAA ISO 22196- CE
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