
مشـخصات فــنی

بویلرهاي چگالشی گازسوز شوفاژکار

ECODENS



مشخصات فنی بویلرهاي چگالشی گازسوز شوفاژکار

   شرکت صنعتی شوفاژکار بویلرهاي چگالشی اکودنس را به نحوي طراحی کرده است که همـزمان با حفـظ مزیت هاي بویلرهاي آبگـرم متداول ،دربرگیرنده 

ویژگیهاي برتر محصوالت چگالشی با راندمان باال را نیز دارا باشند.

   عملکرد چگالشی در این بویلرها به این روش حاصل میشود  که آب برگشت ســیستم از یک مبدل اســتینلس استیل عبور داده شده و گرمـاي نهان گازهاي 

خروجی از احتراق را در انتهاي بویلر جذب می کند. مبدل چگالشی این دستگاه به منظور افزایش دما بدون توجه به درجه حرارت ورودي طـراحی شده است تا 

امکان حداکثر نمودن راندمان را فراهم کند. بویلر اکودنس می تواند به تنهایی یا در مجموعه اي از بویلرهاي یک زنجیره گرمایش نصب شود. 

   اعتماد به صحت عملکرد و دوام این محصول در حدي است که شرکت شوفاژکار دیگ چدنی (مبدل اولـیه) و مبدل چگالشی را تا 5 سال گــارانتی مینماید .

ویژگیهاي عمومی

عملکرد مبتنی بر صرفه جوئی انرژي با راندمان تا 105% Ÿ

مـبدل حــرارتی چـدنی مقــاوم Ÿ

قابلیت اطمینان با 5 سال گارانتی Ÿ

نگــهداري و تعــمیرات آســان Ÿ

کنترل حلقه مدار بسته به منظور عملکرد متناسب با بار مورد نیاز و درجه حرارت خارج Ÿ

سیستم کنترل هوشمند پیشرفته Ÿ

ســیستم خـنثی ساز یکـپارچه Ÿ

کنترل درجه حرارت منبع آب گرم بهداشتی Ÿ

پمپ گردش آب سیستم یکپارچه Ÿ

ســیستم قطع در شرایط کمبود آب سـیستم  Ÿ

Ecodens-CH90 Ecodens-CH80 Ecodens-CH70 Ecodens-CH56 Ecodens-CH40 واحد مشخصات فنی

92 81 70 56 42 kw حداکثر توان مشعل

96 85 73 59 44 kw
خروجی نامی در درجه حرارت متوسط آب

(NVC) ( 50/30 °C )  40 °C  

83 75 65 52 39 kw
خروجی نامی در درجه حرارت متوسط آب

(NVC) ( 80/60 °C ) 70 °C 

4 bar فشارکاري

8 bar فشارتست

90 °C حداکثردماي کاري

55 °C
حداکثر دماي گازهاي خروجی در درجه حرارت

 40 °C متوسط آب 

85 °C
حداکثر دماي خروجی در درجه حرارت 

 70 °C متوسط آب

17  ~  30 mbar فشار گاز طبیعی ورودي

86 68 63 41 37 liter حجم آب گیري

408 365 ٣۴٢ 284 265 kg وزن خشک دستگاه

9/8 8/6 7/5 6 4/5 l/h حداکثر تولید آب چگالیده

5 ----- PH آب چگالیده

50 40 40 32 32 DN ورودي و خروجی لوله ها

100 100 80 80 80 mm قطر دودکش
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