
سايرآبگرمکن ها

آب سرد مستقيم وارد شده و خيلی سريع با اليه های 
آب گرم مخزن ترکييب ميشود که موجب اتالف انرژی 

.خواهد شد

  ARYATISآبگرمکن های 
آب سرد بصورت گردابی وارد شده و با آب گرم مخزن 
.ترکييب نخواهد شد و از اتالف انرژی جلوگيری ميکند

VB  آبگرمکن برقی ديواری مدل 

:ويژگی ها 
قف کاذب دستگاه راباهرگونه  محدوديت فضا امکان پذير می سازد و در فضاهايی مانند کابينت و سنصب زيبا و منحصربه فرد آلمانی اين آبگرمکن طراحی 

.نيزقابل نصب می باشد
.دارای مخزن فقط با يک خط جوشکاری به منظور مقاومت مضاعف در برابر خورندگی آب -
. خوردگی و سوراخ شدندرجه سانتيگراد جهت مقاومت بسيار باال دربرابر  ٨۵٠کوره ای در دمای تيتانيوم و سراميک سخت مخزن والمنت با پوشش دارای  -
مخزنبرای جلوگيری از رشد باکتری و ايجاد فضای ضد باکتريايی در  SIAA  ISO 22196دارای گواهينامه  -
.برابر رسوب و پوسيدگیمنيزيم به منظور حفاظت از مخزن ها و المنت ها در دارای آند  -
.فوم پلی يورتان به منظور جلوگيری از هدررفت گرمای داخل مخزن بهره گيری از عايق ضخيم  -
.الکتريکیدارای سيستم حفاظت  -
.سيستم حفاظتی در برابر جوش آوردن آب داخل مخزندارای  -
.دارای سيستم گردابی در ورودی آب بدون کاهش فشاربه منظور پر شدن کامل ظرفيت مخزن و جلو گيری از ترکيب آب سرد ورودی با آب گرم مخزن -
.ليتر ٣٠و  ١۵ دارای ظرفيت های  -

:کاربرد ها

جهت ياز مورد ناين دستگاه توانايی تامين آب گرم .می باشد... اين آبگرمکن برقی مناسب برای منازل مسکونی، ويال، کافه ها، محيط های اداری و شرکتی و 
.را دارا می باشد... و   سرويس های بهداشتی يا روشويی، آشپزخانه، حمام
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D15-15VBD30-15VBمدل
١۵٣٠ليتر/ ظرفيت 

١۵٠٠١۵٠٠وات/ توان دستگاه

220220ولت/ ولتاژ

۵٠/۶٠۵٠/۶٠هرتز/ فرکانس

6.826.82آمپر/ شدت جريان مصرفی

٣٨٨*۴۵۵*٣١٢۴۵۵*۴٠٠*۴٠٠ميليمتر) ارتفاع، عرض، عمق(ابعاد 

٩کيلو گرم/ وزن خالص ٢٩١٣ ۵٢

١٠کيلو گرم/ وزن ناخالص ٨٢١۵ ٧٣

٢-١١نفر/ تعداد مصرف کننده

مکانيکیمکانيکیسيستم کنترل

لوله مويیلوله مويینوع ترموستات

٧۵-٧۵٣٠-٣٠درجه سانتيگراد/ دامنه انتخاب دما

٧بار/ حد اکثر فشار مجاز ۵٧ ۵

IPX4IPX4رتبه حفظات رطوبت و پاشش آب

--نمايشگر دمای آب

++شاخص سيستم گرمايش

++خاموش/شاخص روشن

++سيستم محافظت از گرمای بيش از حد

١٠١١٠١درجه سانتيگراد/ حد اکثر دما

تيتانيوم و سراميک سختتيتانيوم و سراميک سختپوشش داخلی مخزن

٢٢ميليمتر/ ضخامت ورق مخزن

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

ABSABSجنس بدنه خارجی

۴٠۴٠ميليمتر/ ضخامت تقريبی عايق

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

φ18*110φ18*110ميليمتر/ سايز آنود منيزيم

سراميک سختپوشش/ نوع المنت  سراميک سخت/مس /مس

عمودیعمودیديواری/ نوع نصب

G1/2G1/2اينچ/ سايز اتصاالت آب

صفحه فلزی -پيچصفحه فلزی -پيچلوازم نصب

۴٣۵*۴٨۵*٣٧٠۵٠٠*۴٣٠*۴۴۵ميليمتر/ سايز کارتن

SIAAهاگواهينامه ISO 22196- CESIAA ISO 22196- CE

VB  آبگرمکن برقی ديواری مدل 

multi-protection longer life time
magnesium rod

max working
pressure

energy effciency
enchangerUV processed enamel 

coated tank
w a t e r- p ro o f 
g ra d e  4IPX

5 star ratings a f e  h e a tin g  
e le m e n t

single weld line
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