
هیتـر گـازي فـن دار

NEW

Gas-Fired Heater GH0618

حاال مي توانیم ويال و خانه را سريع و ايمن گرم كنیم . . .
• ايمنــي بــاال

• آسـايش حـرارتي
• گرمـايش ســريع
• رانـدمـــان بــاال
• كــــــم حجــــم



ويـژگـي هـا

ايمنـي:
• امكان تامین هواي احتراق از خارج محیط

• تخلیه اجباري و مطمئن محصوالت احتراق از دودكش با اگزوست فن
• كنترل عملكرد آني دودكش با سنسور فشار نصب شده روي اگزوست فن
• كنترل جريان گاز با شیربرقي تمام اتوماتیك از تولید كننده معتبر اروپايي

• نظارت بر تشكیل شعله
• مجهز به سنسور دماي حدي و عدم افزايش دماي مبدل حرارتي

)In-shot(  نظارت بر عدم برگشت شعله با سنسور حرارتي نوع جديد مشعل با راندمان باال •
• اطمینان از باز بودن مسیر مبدل حرارتی و دودكش با جريان هوا قبل و بعد از روشن شدن

   مشعل )جريان هوای پیش تخلیه و پس تخلیه(

آسـايش :
• گرمايش سريع با استفاده از پرتابه و گردش مناسب هوا بوسیله فن آكسیال

In-shot امكان كنترل اتوماتیك)يا دستي( مشعل •
• اشتعال اتوماتیك با استفاده از برد الكترونیكي و جرقه زن خودكار

In-shot صداي كاركرد كم با فن كم صدا و مشعل •

• ترموستات محیطي و  پنل كنترل
• قابلیت تنظیم پره هاي تنظیم هوادهي

• تاخیر در راه اندازي فن پس از مشعل و عدم وزش باد سرد داخل محیط

راندمـان:
 • راندمان حرارتي 81 %

)Tubular( افزايش سطح حرارتي با استفاده از مبدل حرارتي لوله اي •
• دوام باال و كاهش خوردگي با استفاده از آلومینايز استیل )Aluminized steel( در مبدل حرارتي

• بازده احتراق باال با استفاده از مشعل هاي جديد In-shot براي هر مبدل حرارتي
• تنظیم هواي اضافي )Excess  air( براي احتراق با اگزوست فن

شماتیك جانمايي قطعات اصلي

اگـزاست فن و جرقه زدنكنتـرل حـدی
پرشر سويیچ

ورودی هوای 
احتـراق

برد فرمـان

شیر برقی اينشات برنر
میله يون كنترل برگشت 

شعله

مبدل لوله ای



نـحوه نصب

1- تامین هواي احتراق از بیرون مشترك با خروج محصوالت احتراق از دودكش دو جداره
در شرايط نصب هیتر كه فضا داراي عايق بندي كامل است و نفوذ طبیعي هوا به داخل فضا كم است يا حجم فضا كوچك است هواي احتراق از بیرون تامین 

شده و محصوالت احتراق همزمان خارج مي شود.) شكل زير(
   

 
  

 

  
 

  
2- خروج محصوالت احتراق از دودكش و تامین هواي احتراق از داخل محیط

در فضاهايي كه نفوذ هوا به داخل براي تامین هواي احتراق كفايت مي كند مي توان محصوالت احتراق را  از دودكش خارج و هواي احتراق را از داخل تامین 
كرد.

             
  

3- تامین هواي احتراق از بیرون، غیر مشترك با خروج محصوالت احتراق از دودكش
دراين حالت نصب دودكش محصوالت احتراق را به خارج از فضا هدايت مي كند و مسیر هواي احتراق از بیرون جداگانه تامین مي نمايد.

    
      



جدول مشخصات فنی

NG گاز طبيعي نوع سوخت
18000 توان حرارتي ورودي)كيلو كالري در ساعت(
1500 ميزان هوادهي)متر مكعب در ساعت(

81 راندمان حرارتي)درصد(
4 ميزان پرتابه هوا)متر(

1.9 مصرف سوخت)متر مكعب در ساعت(
1PH/220v/1A/50Hz مشخصات برق)فاز،ولتاژ،آمپر،فركانس(

10 )cm( قطر دودكش
10 )cm( قطر ورودي هوا
45 dBA ميزان صدا
45 وزن)كيلو گرم(

ابعـاد محصول

تهران، خیابان جمهوری اسالمی، مقابل ساختمان آلمینیوم ، شماره 681
واحـد 36            /               تلفـن : 61444                  فكـس : 66701376
كارخانــه: تهران، كیلومتر 7جاده قــم، باقــرشهر، بعد از آتش نشـانی
STخیابان انرژی        /         تلفـن : 61442244              فـكس : 55202019
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