
  )محصوالت 11گروه /   گرمايشي شعله مستقيم( ترموپك  پكيج هاي 

m) تحت پوشش حجم         (L × W × H)     (Cm)دستگاهابعاد
3
)  

79 × 88  ×110             500 - 700 

86 × 110  ×110             900 - 1200  

148 × 93  ×157             1500 - 2000  

148 × 93  ×243             2200 - 4000  

212 × 118  ×307             5000 - 7000  

از آنجا که زمین و فضاهای ساخت�نی بار مالی فراوانی را برای مالکین دارد، در 

در طراحی و تولید ، و نیز محل نصب، در رشایط محیطی بیرونی، برابر   این محصول با توجه به ویژگیهای طراحی و انتخاب مواد بکار گرفته شده

نياز از فضاي ساخت�; و قابل راه اندازی در هواي آزاد، مقاوم در برابر ريزش هاي 

   DIN- EN ١٣١٩   تامG و تضمG احرتاق كامل، با حداقل آلودگي محيط زيست مطابق با استانداردهاي تعريف شده اروپایی

    داخيل به جهت قرار داشR پکیج در محيط خارجي

 و نیز عایق های پشم سنگ در کلیه پنل های داخلی و خارجی عایق های االستومریک در بخش های غیر حرارتی به منظور کاهش سطح صدا و نیز تلفات حرارتی

  گرم و یا زیرسازی با پوشش های رنگی چند الیه سازه میانی، از جنس آلومینیومسازه تحتانی و فوقانی دستگاه از جنس پروفیل فوالدی با پوشش گالوانیزه 

 قابلیت انتخاب در وضعیتهای هوای چرخشی، هوای تازه و تلفيقي و تنظيم مقدار جريان هوای تازه

    )ایران رادیاتور و یا بنا به سفارش مشرتی

  یکطرفه و نیز دمپر قابل تنظیم میزان جریان هوای تازه

 و کلکتورهای صفحه ای

  

  و نیز واحدهای گلخانه ای و مرغداری در خصوص سیستم های دارای کنرتل رطوبت/ اداري، تجاری و آموزيش در ظرفیت های مختلف

  کیلوکالری در ساعت

   مستقیم گرمایشی شعله

پكيج هاي مشخصات فني           

ف
دي
ر

  

  (Kcal/h) محصول ظرفيت

1    40000                          

2  50000 

3  90000 

4 150000 

5 300000 

  

از آنجا که زمین و فضاهای ساخت�نی بار مالی فراوانی را برای مالکین دارد، در  .مبدل هوای داغ می باشد با استفاده از ولید گرما در این محصول ت

این محصول با توجه به ویژگیهای طراحی و انتخاب مواد بکار گرفته شده

نياز از فضاي ساخت�; و قابل راه اندازی در هواي آزاد، مقاوم در برابر ريزش هاي این دستگاه بی ، طراحی و ساخته شده   EN1319 استاندارد

  .جوي، باد و طوفان می باشد

  : ویژگی های اختصاصی

تامG و تضمG احرتاق كامل، با حداقل آلودگي محيط زيست مطابق با استانداردهاي تعريف شده اروپایی -١

داخيل به جهت قرار داشR پکیج در محيط خارجي افزايش امنيت محيط -٢

عایق های االستومریک در بخش های غیر حرارتی به منظور کاهش سطح صدا و نیز تلفات حرارتی -٣

سازه تحتانی و فوقانی دستگاه از جنس پروفیل فوالدی با پوشش گالوانیزه   -٤

قابلیت انتخاب در وضعیتهای هوای چرخشی، هوای تازه و تلفيقي و تنظيم مقدار جريان هوای تازه -٥

ایران رادیاتور و یا بنا به سفارش مشرتی(مجهز به مشعل های دمنده از برندهای معترب داخلی  -٦

یکطرفه و نیز دمپر قابل تنظیم میزان جریان هوای تازهمجهز به دریچه و دمپرهای آلومینیومی  -٧

و کلکتورهای صفحه ایA ٣٢١ دارای مبدل گاز داغ از جنس استیل ضد زنگ نسوز  -٨

 بازدهی حرارتی  %٨٧و نیز  بازدهی احرتاق  %٩٢  -٩

  )برنامه ريزي قابل(مجهز به سيستم هوشمند تنظيم و كنرتل دما  -١٠

 قابليت نصب سيستم هاي رطوبت زن -١١

اداري، تجاری و آموزيش در ظرفیت های مختلف، وياليي - واحدهاي مسكو;  :کاربری ها

  رسد و مرطوب ،رسد و خشک   :اقلیم های مورد استفاده 

کیلوکالری در ساعت ٣٠٠.٠٠٠الی  ٤٠.٠٠٠ از  :های تولیدی ظرفیت 

گرمایشی شعلهپکیج های  : ترموپک

گروه محصوالت گرمایشی/  ۸ف ردی                                                          گروه محصوالت گرمایشی


