
کوره هــوای گرم گـازی، با مبــدل صفحه ای

پاسخی مطمئن و اقتصادی برای گلخانه، دامداری و فضای صنعتی

  ظرفیت حرارتی ورودی واقعی ۲۰۰۰۰۰ کیلو کالری در ساعت

توضیح : طبق الزام استاندارد باید ظرفیت حرارتی کوره اعالم گردد نه ظرفیت حرارتی مشعل  
  کاهش مصرف سوخت با راندمان حرارتی (ناخالص) ۸۰ ٪ و (خالص) ٪۸۸

  مبدل حرارتی صفحه ای با سطح انتقال حرارت بیشتر و افت فشار کمتر در مقایسه با مبدل لوله ای

  کاهش اتالف حرارتی با استفاده از بدنه دو جداره با عایق حرارتی

  افزایش عمر محفظه احتراق با استفاده از عایق پشم سنگ

ISIRI12885 طراحی و تولید براساس استاندارد  

AISI304 محفظه احتراق و مبدلهای حرارتی مقاوم از جنس استنلس استیل  

  پروفیل های مقاوم در برابر زنگ زدگی ناشی از رطوبت با جنس گالوانیزه گرم

  توزیع هوا و حرارت به صورت یکنواخت از باالی کوره ( توزیع در چهار جهت و امکان تغییر جهت هوادهی)

  امکان تمیز کردن داخل مبدلهای حرارتی

  امکان جابجایی کوره در سالن با استفاده از چرخ های صنعتی دارای ترمز

  دارای دریچه تخلیه ایمنی محصوالت احتراق  در بهترین شرایط عملکردی ، از محفظه احتراق و مبدل حرارتی

  امکان نصب ترموستات محیطی برای تنظیم دما

GF2060

ویژگی ها

NEW



قابلیت تنظیم دمای کاری محفظه احتراق با کلید ترموستاتیک (هوادهی آزاد، توزیع هوا از طریق کانال)
کنترل عملکرد فن

(Pre- Purge) استفاده از مشعل های اجباری مجهز به سیستم پیش پاکسازی
استفاده از الکترو موتور فن و مشعل تک فاز

دارای فن محوری باالنس شده دینامیکی (Axial) با کالس حفاظتی مناسب برای فضاهای 
با رطوبت باال مانند گلخانه

امکان نصب کانال توزیع هوا
ابعاد کوچکتر در مقایسه با نمونه های مشابه موجود در بازار

عملکرد آسان و تعمیر و نگهداری ساده
حمل و نقل آسان به کمک قالب های نصب شده در چهار سمت شاسی

۲۴ ماه گارانتی از زمان نصب توسط سرویسکار مجاز شرکت انرژی

مزیت ها

مشخصات فنی و ابعاد
گاز طبیعی (NG)نوع سوخت

توان حرارتی ورودی 
(کیلوکالری برساعت)

200000

توان حرارتی خروجی
160000(کیلو کالری در ساعت)

*مصرف سوخت 
21(متر مکعب بر ساعت)

ابعاد (سانتی متر)
x 171 x 145 168عرضxطولxارتفاع

مشخصات برق 
(فاز،ولتاژ،آمپر)

7.6 A – 220 v – 1 ph.

وزن 
(کیلوگرم)

460

هوادهی 
(متر مکعب بر ساعت)

* برای توان حرارتی ورودی ٢٠٠ هزار کیلوکالری در ساعت با ارزش حرارتی گاز طبیعی، 
مصرف سوخت ٢١ متر مکعب در ساعت مورد نیاز است.

16000

قطر دودکش 
(سانتی متر)

20
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