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پکیج سانیکا هوشمند و کارآمد
قطعات  از  استفاده  با  و  روز  تکنولوژی  با  سانیکا  دیواری  شوفاژ  پکیج 

طبق  معتبر  های  آزمایشگاه  در  و  گردیده  تولید  و  طراحی  اروپایی  کامال 

استانداردهای بین المللی از نظر عملکرد مورد آزمایش قرار گرفته و سپس 

با مجوز کنترل کیفیت در اختیار مصرف کنندگان محترم قرار می گیرند
تاش سرویس با بهره گیری از شبکه خدمات پس از فروش گسترده در سراسر 
ایران وظیفه خدمات رسانی به مشتریان را بر عهده داشته تا تکنولوژی روز دنیا 

را تضمین نمایند.

پکیج شوفاژ دیواری سانیکا
پکیج شوفاژ دیواری نوع سانیکا با طراحی منحصر به فرد و برگرفته از تکنولوژی 

روز اروپا در ابعاد کوچک و ظاهری زیبا ، مناسب جهت نصب در انواع فضاها در دو 

ظرفیت حرارتی 24 و 28 کیلووات فن دار با محفظه احتراق بسته و بصورت دو 

مبدل عرضه می گردد. صفحه نمایشگر با نور پس زمینه ، راندمان باال و مصرف 

بهینه انرژی، این دستگاه را از نمونه های دیگر متمایز نموده است.

سیستم دودکش دوجداره 
کاربرد  در  نیاز  مهمترین  آسایش  کنار  در  ایمنی  کردن  فراهم  که  آنجا  از 
سیستم های گرمایشی می باشد ، استفاده از دودکش های دو جداره به عنوان 
توصیه  اولویت  بعنوان  عادی  دودکش های  بجای  پربازده  و  ایمن  جایگزینی 
مورد  هواي  که  است  مرکز  هم  دودکش  دو  دوجداره،  دودکش  می گردد. 
نیاز احتراق پکیج را از بیرون تأمین کرده و دستگاه جهت احتراق نیازی به 
اکسیژن محل نصب ندارد و به لحاظ ایمنی، صدای دستگاه و همچنین مصرف 

 سوخت بسیار مناسب تر از دودکش های عادی خواهد داشت. 
پمپ  سیرکوالسیون پکیج های سانیکا

پکیج های شوفاژ دیواری سانیکا دارای پمپ سه دور آلمانی و یا دانمارکی می باشند. 
این پمپ ها به سفارش شرکت سانیکا ساخته شده و دارای عمر کاری  بسیار باال و 

توانایی جبران افت فشار در سیستم های گرمایشی می باشند.
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مشخصات فنی پکیج های دیواری سانیکا
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دستگاهی پرقدرت با توان خروجی 28-24 کیلووات  برای متراژهای متفاوت
بازده حرارتی بسیار باال  %93در نوع دیواری 

بسیار کم صدا، بیشینه سطح صدای dB(A) 42 در باالترین توان خروجی
دارای پمپ سه دور دانمارکی پرقدرت و ایده آل برای واحدهای ویالیی 

باالترین رده آسایشی آبگرم  چهار ستاره ✰✰✰✰
سهولت استفاده کاربر از طریق دکمه های فشاری 

صفحه نمایشگر LCD با نور پس زمینه
قطعات اصلی ساخت آلمان و ایتالیا

راحتی سرویس به دلیل طراحی داخلی  
سیستم  هوشمند عیب یابی و اعالم خطا

پكيج شوفاژ دیواری Fiji 24 Fiji 28
حداکثر توان حرارتي مدار kW 24 27,5
حداکثر بار حرارتي مدار kW 25,9 29,5

حداقل توان حرارتی مدار kW 9,3 11,1

حداکثر فشار مدار bar 3,0 3,0

حداقل فشار آب bar 0,5 0,5

ظرفيت منبع انبساط litre 8,0 8,0

فشار داخلی منبع انبساط bar 1,0 1,0

حداقل فلوی آبگرم مصرفی l/min 3 3

t=30° l/min∆ حداکثر دبی آبگرم مصرفی 11 13

حداقل فشار عملكرد bar 0,3 0,3

نوع گاز - G20 G20

دماي تنظيم مدار گرمایش C° 30-80 30-80

دمای تنظيم مدار ابگرم مصرفی C° 35-60 35-60

فشار گاز طبيعی mbar 20 20

حداکثر فشار گاز برنر در بارکامل mbar 11 11

حداقل فشار گاز برنر در بارکامل mbar 1,7 1,70

حداکثر طول دودکش دوجداره m 3,0 3,0

ولتاژ تغذیه volt 230 230

فرکانس Hz 50 50

توان مورد نياز W 130 140

ارتفاع mm 717 717

عرض mm 400 400

عمق mm 330 330

وزن خالص kg 28 33

کالس حفاظت الكتریكی - IPX4D IPX4D

C

ویژگی های پکیج سانیکا  28-24 کیلووات  
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ویژگی های پکیج چگالشی سانیکا 35 کیلووات

7

توان حرارتی خروجی 35 کیلووات در گرمایش و تولید آبگرم مصرفی
بازده باال (%107) در نتیجه فناوری چگالش و سیستم تمام مادوالر

مصرف گاز بهینه به دلیل استفاده از سیستم بازیافت گرما
ایده آل برای سیستمهای گرمایش از کف ورادیاتور

فن و مشعل پیش مخلوط تمام مادوالر اروپائی
 dB(A 41) بسیار کم صدا با شدت صدای

باالترین رده استاندارد آسایش ✰✰✰✰ در آبگرم مصرفی
قابلیت تغذیه دو شیر همزمان در نوع 35 کیلووات (خروجی آبگرم 16 لیتر در دقیقه)

مجهز به سیستم ضد انجماد و ضد گیرپاژ پمپ
دارای مبدل حرارتی با راندمان باال 

BUS سیستم کنترل با مدول ارتباطی پیشرفته
صفحه نمایشگر LCD با نور پس زمینه

سیستم عیب یاب و اعالم خطای هوشمند 
کاربری بسیار آسان با استفاده از دکمه های لمسی 

سرویس پذیری سریع به دلیل طراحی و چیدمان قطعات 
طراحی شکیل و ساختار کم حجم 

قطعات اصلی ساخت آلمان و ایتالیا 
مجهز به پمپ سه دور متغیر و قدرتمند ساخت آلمان 

قابلیت نصب کیت دودکش دوجداره مخصوص
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مشخصات فنی پکیج چگالشی دیواری سانیکا
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پكيج شوفاژ دیواری KRAL 35
30-50 ° C حداکثر توان حرارتي مدار kW 35
30-50 ° C حداقل توان حرارتي مدار kW 7.7
60-80 ° C حداکثر توان حرارتي مدار kW 32.4

60-80 ° C حداقل توان حرارتي مدار  kW 7.1
حداکثر بار حرارتی مدار شوفآز kW 32.7

حداکثر بار حرارتی آب گرم مصرفی kW 32.7
42/92/EEC -کالس آسایش **** ****

راندمان حرارتی % 107
حداکثر فشار مدار bar 3
جداقل فشار آب bar 0.3

ظرفيت منبع انبساط litre 8
فشار داخلی منبع انبساط bar 1

حداقل فلوی آبگرم مصرفی l/min 3
t=30°∆ حداکثر فلوی آبگرم مصرفی l/min 15.6

حداقل فشار عملكردی bar 0.3
نوع گاز - G20

دماي تنظيم مدار گرمایش C° 30-85
دمای تنظيم مدار ابگرم مصرفی C° 35-60

فشار گاز طبيعی mbar 20
NOX - 5

حداکثر دمای دودکش C° 80
حداکثر طول دودکش m 8

ولتاژ تغذیه volt 230
فرکانس Hz 50

توان مورد نياز W 140
ارتفاع mm 717
عرض mm 400
عمق mm 390

وزن خالص kg 34
کالس حفاظت الكتریكی - IPX4D

C
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