
 

     SGM 70sزميني گازي و گازوئيليپكيج شوفاژ 

  مدلSGM 70s  متر مربع 500هاي تا متراژ با توجه به موقعيت جغرافيايي و نوع ساختمان براي واحد 

 
 هاي ويالييجايگزين يك موتورخانه كامل جهت استفاده در منازل و ساختمان 

  
 هاي گازي و گازوئيليقابليت استفاده با مشعل 

 
  هاي ميني چيلر، هواساز و فن كوئلاتصال به سيستمامكان 

  
 آب گرم فوري، دائم و فراوان با قابليت تنظيم دما 

 
 كوئل قابل تعويض(و مقاومت باال در برابر رسوب آب  يكونگير الكترمجهز به رسوب( 

 
 قابل استفاده در مناطق داراي امالح بسيار زياد آب 

  
 مايش و آب گرم مصرفياستقالل هر واحد مسكوني در تامين گر 

  
 با قابليت اتصال ترموستات اتاقي به دستگاه 

  
  پمپ  –مجهز به معتبرترين قطعات استاندارد اروپاييDAB  ايتاليا، شير برقي گازSIT  ايتاليا، ترمومتر مانومتر، شير اطمينان و هواگير اتوماتيك

 باشدهمگي ساخت ايتاليا مي

 
 اي خروج از حمام در موقع قطع برقداشتن ذخيره حرارتي آب بهداشتي بر 

  
 باشددر تابستان احتياج به كاركرد پمپ نمي 

  
 امكان استفاده از پمپ برگشت آب گرم 

  
 استفاده از تكنولوژي كشور فرانسه در طراحي و ساخت 

  
 آب گرم فوري حتي با كمترين فشار آب 

  



  ضاي احتراقكيلوگرم مس در ف 15به علت بكارگرفتن % 90راندمان حرارتي باالي 

  
 با قابليت اتصال ترموستات اتاقي به دستگاه 

 كاربري آسان با كمترين هزينه سرويس و نگهداري 

 
 قيمت مناسب، عدم اشغال فضاي مفيد 

  
  سال خدمات پس از فروش 10سال گارانتي و  1داراي 

  

 

 SGM 70s  واحد  مشخصات فني

 Kcal/Hr  60000  ظرفيت گرمايشي

  mm  150  قطر دودكش

  mm  1220*650*540  دستگاه ابعاد

  Volt/Hz  220/50  فركانس/ ولتاژ 

  گازوئيل/ گاز طبيعي  ……  نوع سوخت

 M3/h  7  حداكثر مصرف گاز

 Kg/h 4.5  حداكثر مصرف گازوئيل

حداكثر دبي آب گرم مصرفي 
 براي 

L/min  20 

  90   حداكثر دماي آب گرم شوفاژ

  Bar  3  حداكثر فشار آب گرم شوفاژ

  Kg  120  وزن

  Inch  1  قطر لوله هاي مدار گرمايش

قطر لوله هاي آب گرم 
  مصرفي

Inch  ½  

  ½  Inch  قطر لوله ورودي گاز

  Lit 8  ظرفيت منبع انبساط
   

 SGM 70sنقشه لوله كشي 

 

 

 

  “ ½ AC  ب گرم مصرفيآ
  ”½ AF  آب سرد ورودي

  ”M  1  رفت شوفاژ

  ”R  1  برگشت شوفاژ

 FL  15 cm  دودكش


