


Thermobox مبدل های حرارتی صفحه ای ترموباکس

DHW1DHW2نام مدل
700 لیتر بر ساعت 400 لیتر بر ساعت ظرفیت تأمین آبگرم مصرفی )در حالت بدون رسوب(

28000 کیلوکالری بر ساعت18000 کیلوکالری بر ساعتظرفیت حرارتی تقریبی

دو دوش حمام بصورت همزمانیک دوش حمام و یک سرویس روشوییسرویس های بهداشتی قابل تأمین آبگرم 

استنلس استیل AISI304Lاستنلس استیل AISI304Lجنس صفحات مبدل حرارتی

191 میلیمتر191 میلیمترطول

73 میلیمتر73 میلیمترعرض

38 میلیمتر33 میلیمترارتفاع کلی صفحات

1218تعداد صفحات

مشخصات فنی مبدل های حرارتی صفحه ای ترموباکس 

سختیگیری از آب سرد ورودی به مبدل حرارتی صفحه ای
انــواع مبــدل هــای حرارتــی صفحــه  آبگــرم مصرفــی توســط  نکتــه بســیار مهمــی کــه در خصــوص تأمیــن 
ای )صرفنظــر از برنــد مربوطــه( حائــز اهمیــت اســت بحــث ســختیگیری از آب ورودی بــه ایــن مبــدل هــا 
مــی باشــد. زیــرا مبــدل هــای حرارتــی صفحــه ای علیرغــم کارآیــی فــوق العــاده عالــی خــود بدلیــل ســاختار 
داخلــی )کــه از تعــدادی صفحــات پــرس شــده روی هــم تشــکیل شــده کــه فاصلــه خیلــی کمــی بــا هــم 
دارنــد( کامــاً مســتعد رســوب گرفتــن و مســدود شــدن و از بیــن رفتــن کارآیــی بــاالی خــود مــی باشــد.
 بــه منظــور اســتفاده از مبــدل هــای حرارتــی صفحــه ای جهــت تأمیــن آبگــرم مصرفــی، اســتفاده از ســختیگیر 
در ورود آب ســرد شــهری ورودی بــه مبــدل الزامــی اســت. در غیــر اینصــورت بــه ســرعت مبــدل رســوب 
گرفتــه و ظرفیــت آبدهــی خــود را از دســت خواهــد داد. بهتریــن نــوع ســختیگیر کــه پیشــنهاد مــی شــود از 
ــا اصطاحــاً آب شــیرین کــن در مقیــاس خانگــی مــی باشــد کــه دارای تعــدادی  ــواع اســمز معکــوس RO ی ان
ممبــران بــه منظــور فیلتراســیون ذرات ریــز ســختی معلــق در آب ورودی بــه مبــدل صفحــه ای مــی باشــد.

مبدل های صفحه ای ترموباکس شرکت آذران صنعت امرتات جهت تأمین آبگرم مصرفی سرویس های 
بهداشتی مورد استفاده واقع می گردند. مبدل های حرارتی صفحه ای آذران صنعت امرتات در دو ظرفیت 
آبدهی 400 و 700 لیتر بر ساعت بوده و جهت تأمین آبگرم مصرفی یک یا دو دوش حمام مناسب می باشند. 
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