
 گرم آبی شیگرهای ّا عتنیظ در اظتفادُ جْت هٌاظة AC هذلی رکَالتَرّایظ

 

 کلیات

 کارتردّا
هختلف ظیعتن ّای گرهایشی ٍ در اًَاع طراحی شذُ پوپ ّای کن هصرف ظیرکَالتَر جْت گردغ آب گرم 

 خاًگی هَرد اظتفادُ قرار هیگیرًذ .

 هسایا
تَاظطِ ترخَرداری از فٌاٍری پیشرفتِ ، هجْس تَدى تِ هَتَر ظٌکرٍى ،  ACظیرکَالتَرّای جذیذ هذل 

داشتي ترچعة  تاضوي تاهیي راًذهاى کاری تاال ، ٍ ّوچٌیي هثذل فرکاًط هغٌاطیعی تا قاتلیت کارکرد دائن 

 .قاتل تَجْی در هصرف اًرشی دارًذ صرفِ جَیی   Aهصرف اًرشی 

ظیعتن تغییرات هقذار فشار ٍ دتی ، قاتلیت تشخیص  ACاز ٍیصگی ّای تارز ایٌَرتَرّای الکترًٍیکی هذل 

هیتَاى تاتلَ کٌترل یک گرهایشی ٍ تٌظین اتَهاتیک کارکرد پوپ تر اظاض ًیاز کارتر هیثاشذ . تا اظتفادُ از 

 ٍات تر رٍی ًوایشگر تاتلَ هشاّذُ ًوَد .دظتگاُ تر حعة  هقذار هصرف ٍاقعی اًرشی را در ّر لحظِ از کارکرد 

 را هیتَاى در ظِ حالت کارکرد هتفاٍت تٌظین ًوَد . ACظیرکَالتَرّای هذل 

 تٌظین کارکرد تر اظاض فشار هتغیر •

 تٌظین کارکرد تر اظاض فشار ثاتت •

 تٌظین کارکرد تر اظاض ظرعت ثاتت •

در تراتر کارکرد هَتَر ، ًیازی تِ تَاظطِ هجْس تَدى تِ ظیعتن هحافظتی داخلی  ACظیرکَالتَر ّای هذل 

 ًصة ّیچ گًَِ ظیعتن هحافظتی تیرًٍی ًذارًذ .

 اطالعات فٌی

 

 جٌط قطعِ ًام قطعِ شوارُ

 چذى تذًِ پوپ 1



 تکٌَپلیور پرٍاًِ 4

7A ظراهیک شفت هَتَر 

 آلَهٌیَم پَظتِ هَتَر 10

 EPDM ریٌگ آتثٌذی 127

 اظتٌلط اظتیل فلٌچ 130

 EPDM ظاپَرت کف گرد 131

 ظراهیک تَغ 132

 گرافیت کف گرد 133

m 10.2 – 0.4داهٌِ کارکرد : •
3
/h   هتر 11تا حذاکثر ارتفاع 

   C°110+ -  2+داهٌِ دهای ظیال : •

  bar 10حذاکثر فشار کارکرد : •

  IP 44کالض هحافظتی : •

  Fکالض عایق : •

 ًصة : تِ گًَِ ای کِ شفت هَتَر تِ صَرت افقی قرار داشتِ تاشذ .ًحَُ  •

 )تک فاز( V / 50 Hz 230*1:  اظتاًذارد ٍلتاش هقذار •

ٍیصگی ّای ظیال پوپاش شًَذُ : صاف ، تویس ٍ عاری از هَاد جاهذ رظَب شذًی ٍ هَاد شیویایی ٍ در کل ًسدیک تِ ٍیصگی ّای  •

 درصذ تاشذ( 05)حذاکثر هقذار گیلیکَل هَجَد در ظیال تایذ  کیفی آب

 

 

 


