
:  هاويژگی 
.خاموش شدن دستگاه/ دارای سيستم مکانيکی روشن -
.دارای سيستم مکانيکی تنظيم دمای آب -
.تنظيم دمای دلخواه منظور نمايش دمای آبگرم مصرفی وعقربه ای به  –نمايشگر دما دارای  -
.بسيارباال دربرابرخوردگی و سوراخ شدنسانتيگراد جهت مقاومت درجه ٨۵٠کوره ای دردمای تيتانيوم و سراميک سخت مخزن والمنت با پوشش دارای -
مخزناز رشد باکتری و ايجاد فضای ضد باکتريايی در جلو گيری برای  SIAA  ISO 22196دارای گواهينامه  -
.در برابر پوسيدگی المنت و منيزيم به منظور حفاظت از مخزن دارای آند  -
.بهره گيری از عايق ضخيم از فوم پلی يورتان به منظور جلوگيری از هدررفت گرمای داخل مخزن -
.سيستم حفاظتی در برابر جوش آوردن آب داخل مخزندارای  -
.ليتری ١٠٠-٨٠-۵٠دارای ظرفيت های مختلف  -

:کاربردها

ی تامين آب اين دستگاه تواناي.می باشد... محيط های اداری و شرکتی و ها، کافه مسکونی، ويال، اين آبگرمکن برقی مناسب برای منازل  
.را دارا می باشد... و    حمامروشويی، آشپزخانه، گرم مورد نياز جهت سرويس های بهداشتی يا 

W  آبگرمکن برقی ديواری مدل 
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multi-protection themometer max work ing
pressure

enamel coated
heating element

enamel 
coated tank

longer life time
magnesium rod

water-proof 
grade 4IPX

W  آبگرمکن برقی ديواری مدل 

D50-15WD80-20WD100-20Wمدل

۵٠٨٠١٠٠ليتر/ ظرفيت 

150020002000وات/ توان دستگاه

٢٢٠٢٢٠٢٢٠ولت/ ولتاژ

۵٠/۶٠۵٠/۶٠۵٠/۶٠هرتز/ فرکانس

9.099.099.09آمپر/ شدت جريان مصرفی

φ385*715φ450*745φ450*895ميليمتر) ارتفاع، عرض، عمق(ابعاد 

١٧کيلو گرم/ وزن خالص ٩۵٢۴ ٣٢٨ ١

١٩کيلو گرم/ وزن ناخالص ٩٢٧ ٨٣٢ ۵۵

۵-۴٣-٣٢-٢نفر/ تعداد مصرف کننده

مکانيکیمکانيکیمکانيکیسيستم کنترل

لوله مويیلوله مويیلوله مويینوع ترموستات

٧۵-٧۵٣٠-٧۵٣٠-٣٠درجه سانتيگراد/ دامنه انتخاب دما

٧بار/ حد اکثر فشار مجاز ۵٧ ۵٧ ۵

IPX4IPX4IPX4رتبه حفظات رطوبت و پاشش آب

+++نمايشگر دمای آب

+++شاخص سيستم گرمايش

+++خاموش/شاخص روشن

+++سيستم محافظت از گرمای بيش از حد

٩۵٩۵٩۵درجه سانتيگراد/ حد اکثر دما

تيتانيوم و سراميک سختتيتانيوم و سراميک سختتيتانيوم و سراميک سختپوشش داخلی مخزن

١ميليمتر/ ضخامت ورق مخزن ٨٢٢

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

SPCCSPCCSPCCجنس بدنه خارجی

٢٢ميليمتر/ ضخامت تقريبی عايق ۵٢٠٢٠

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

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

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

عمودیعمودیعمودیديواری/ نوع نصب

G1/2G1/2G1/2اينچ/ سايز اتصاالت آب

پيچ و مهرهپيچ و مهرهپيچ و مهرهنصب لوازم

٩۴٠*۴۶۵*٧٩۵۵٠۵*۴۶۵*٧۶٠۵٠۵*۴١١*۴۵٨ميليمتر/ سايز کارتن

SIAAها گواهينامه ISO 22196- CESIAA ISO 22196- CESIAA ISO 22196- CE
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