პროდუქციის
ელექტრონული
კატალოგი

სარჩევი
ცენტრალური გათბობის ქვაბი

გამინარე წყლის გამაცხელებელი

ელექტრო წყალგამაცხელებელი

კონდიციონერი

ოთახის გამათბობელი

წყლის სისტემები

რადიატორები

ცენტრალური გათბობის ქვაბი

მონაცემები

მოდელი
მოდელი

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 9,5 - 13,5 კვტ.
ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C): 13,5 ლ/წთ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 112 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 745x400x315 მმ
წონა: 28 კგ
ფერი: თეთრი
HS X 15 FF

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 9.5-24.0 კვტ.
ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C):13.5 ლ/წთ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 112 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 745x400x315 მმ
წონა: 28 კგ
ფერი: თეთრი
HS X 24 FF

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 9,5-13,5 კვტ.
ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C):13.5 ლ/წთ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 112 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 745x400x315 მმ
წონა: 28 კგ
CARES X 15 FF

ფერი: თეთრი

ცენტრალური გათბობის ქვაბები
მონაცემები

მოდელი

მონაცემები

მოდელი

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 9.5-24,0 კვტ.
ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C):13.5 ლ/წთ.

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 13.2 - 32.3 კვტ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 127 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი

ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 112 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი

ზომა: 745x440x315 მმ
წონა: 28 კგ

ზომა: 745x400x315 მმ
წონა: 28 კგ

ფერი: თეთრი

ფერი: თეთრი
CLAS X SYSTEM 32 FF

CARES X 24 FF

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 9.5-24.0 კვტ.

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 9.5-24.0 კვტ.

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C):13.5 ლ/წთ.

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C):13.5 ლ/წთ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 108 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 84 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი

ზომა: 745x400x315 მმ

ზომა: 745x400x315 მმ

წონა: 29 კგ
ფერი: თეთრი

წონა: 29 კგ
ფერი: შავი
ALTEAS X 24 FF

CLAS X 24 FF

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 11.6-28,1 კვტ.

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 11,6 - 28,2 კვტ.

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C):15.7 ლ/წთ.

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C): 15,7 ლ/წთ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 131 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 745x400x315 მმ
წონა: 28 კგ

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 101 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 745x400x315 მმ
წონა: 31 კგ

ფერი: თეთრი
CLAS X 28 FF

ფერი: შავი
ALTEAS X 30 FF

ცენტრალური გათბობის ქვაბები
მონაცემები

მოდელი

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 4,1- 24,4 კვტ.

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 13,2 - 32,3 კვტ.
ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C): 18.5 ლ/წთ.

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C):14.5 ლ/წთ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C

ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C

ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C

ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 104 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი

ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 101 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი

ზომა: 770x400x315 მმ
წონა: 33 კგ

ზომა: 770x440x315 მმ
წონა: 29 კგ
ALTEAS X 35 FF

ფერი: თეთრი

CLAS ONE 24

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C):16.2 ლ/წთ.

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C):13.5 ლ/წთ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 129 ვტ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 84 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი

GENUS X 24 FF

მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 770x400x315 მმ
წონა: 31 კგ

ფერი: თრთრი
GENUS EVO 30 FF

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 11,6 - 28,2 კვტ.

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 15-34.5 კვტ.
ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C):18.6 ლ/წთ.

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C):15.7 ლ/წთ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 101 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 745x400x315 მმ

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 152 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 770x400x315 მმ
ფერი: თრთრი

წონა: 31 კგ

ფერი: თეთრი
GENUS X 30 FF

ფერი: თეთრი
მინ/მაქს.სიმძლავრე: 12,1 - 27,9 კვტ.

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 9.5-24 კვტ.

ზომა: 745x400x315 მმ
წონა: 29 კგ
ფერი: თეთრი

მონაცემები

მოდელი

GENUS PREMIUM EVO 30

ცენტრალური გათბობის ქვაბები
მონაცემები

მოდელი

მონაცემები

მოდელი

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 10.1-20.0 კვტ.
ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C): 10 ლ/წთ.

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 11.3-28 კვტ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 90 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 700x410x280 მმ
წონა: 29 კგ

გათბობის ტემპერატურა: 38-85°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 35-64C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 98 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 700x444x295 მმ
წონა: 33 კგ

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C):16 ლ/წთ.

ფერი: თეთრი

ფერი: თეთრი
ATRON 28 KW

NEPTO 20 KW

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 24კვტ.

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 6.5-35კვტ.
ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C): 15 ლ/წთ.

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C): 13 ლ/წთ.

გათბობის ტემპერატურა: 38-85°C

ცხელი წყლის ტემპერატურა: 38-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 150 ვტ.

ცხელი წყლის ტემპერატურა: 35-64°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 98 ვტ.

მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 740x425x340მმ

მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 700x410x280 მმ
წონა: 29 კგ

წონა: 35 კგ

ფერი: თეთრი

ფერი: თეთრი
NITROMIX 35 KW

NEPTO 24 KW

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 9.2-24.0კვტ.

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 11.5-30.3კვტ.

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C): 13 ლ/წთ.

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C): 14 ლ/წთ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-85°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 35-64°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 98 ვტ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82 °C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60 °C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 118 ვტ.

მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი

მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი

ზომა: 700x444x295მმ

ზომა: 720x430x330მმ
წონა: 35 კგ
ფერი: თეთრი

წონა: 31 კგ
ფერი: თეთრი
ATRON 24 KW

NITON PLUS 30 KW

ცენტრალური გათბობის ქვაბები
მონაცემები

მოდელი

ALIXIA 18 KW

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 10.1-18.0 კვტ.
ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C): 13.6 ლ/წთ.

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 30 კვტ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 106 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 745x400x319 მმ
წონა: 30 კგ

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 129 ვტ.
მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 770x400x315 მმ
წონა: 31 კგ

ფერი: თეთრი

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C):16.2 ლ/წთ.

PIGMA EVO 30 KW

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 24კვტ.

გათბობის ტემპერატურა: 40-85°C

ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 152 ვტ.

ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 106 ვტ.

მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 770x400x315მმ

მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი
ზომა: 745x400x319 მმ
წონა: 30 კგ

ფერი: თეთრი

წონა: 32 კგ

ფერი: თეთრი
PIGMA EVO 35 KW

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 11-27.0კვტ.

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 13-30 კვტ.

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C): 13.9ლ/წთ.

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C): 14 ლ/წთ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82°C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 36-60°C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 112 ვტ.

გათბობის ტემპერატურა: 35-82 °C
ცხელი წყლის ტემპერატურა: 40-60 °C
ელექტრო ენერგიის მოხმარება: 129 ვტ.

მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი

მაქს. წნევა სისტემაში: 3 ბარი

ზომა: 770x400x315მმ

PIGMA EVO 25 KW

ფერი: თეთრი

მინ/მაქს.სიმძლავრე: 15-36კვტ.
ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C): 18.6 ლ/წთ.

ცხ. წყ. გამტარუნარიანობა ( t 25°C): 13.9 ლ/წთ.

ALIXIA 24 KW

მონაცემები

მოდელი

წონა: 31 კგ
ფერი: თეთრი

PIGMA EVO SYSTEM 30 KW

ზომა: 770x400x315მმ
წონა: 31კგ
ფერი: თეთრი

გამდინარე წყალ გამაცხელებლები
მონაცემები

მოდელი

მონაცემები

სიმძლავრე: 16-კვტ.

სიმძლავრე: 24კვტ.

ცხელი წყლის გამტარუნარიანობა (25C): 8ლ/წთ

ცხელი წყლის გამტარუნარიანობა (25C): 12ლ/წთ

სამუშაო გაზის წნევა : 13მ. ბარი

სამუშაო გაზის წნევა : 13მ. ბარი

სამუშაო წყლის წნევა : 0.03 - 0.8 MPa

სამუშაო წყლის წნევა : 0.03 - 0.8 MPa

ზომა : 52X34X16სმ

ზომა : 52X34X16სმ

ETP 18 12L SILVER

CD 8L SILVER
სიმძლავრე: 20კვტ.

სიმძლავრე: 20კვტ.

ცხელი წყლის გამტარუნარიანობა (25C): 10ლ/წთ

ცხელი წყლის გამტარუნარიანობა (25C): 10ლ/წთ

სამუშაო გაზის წნევა : 13მ. ბარი

სამუშაო გაზის წნევა : 13მ. ბარი

სამუშაო წყლის წნევა : 0.03 - 0.8 MPa

სამუშაო წყლის წნევა : 0.03 - 0.8 MPa

ზომა : 52X34X16სმ

ზომა : 63X34X16სმ

10 N1 WHITE

12 KL WHITE

მოდელი

12 E8 WHITE

სიმძლავრე: 25კვტ.

სიმძლავრე: 16კვტ.

ცხელი წყლის გამტარუნარიანობა (25C): 12ლ/წთ

ცხელი წყლის გამტარუნარიანობა (25C): 8ლ/წთ

სამუშაო გაზის წნევა : 13მ. ბარი

სამუშაო გაზის წნევა : 13მ. ბარი

სამუშაო წყლის წნევა : 0.03 - 0.8 MPa

სამუშაო წყლის წნევა : 0.03 - 0.8 MPa

ზომა : 52X34X16სმ

ზომა : 52X34X16სმ

CD 8L WHITE

გამდინარე წყალ გამაცხელებლები

მონაცემები

მოდელი

ნომინალური სითბური სიმძლავრე: 19,2 კვტ
გაცხელების ეფექტურობა: 84%
წყლის ნაკადი (მაქს.): 11 ლ/წთ
წყლის წნევა (მაქს.-მინ.): 10 (100) - 0,1(10) kPa
სიმძლავრე: 7,3 kW
ზომა: 627 348 240 მმ

C 275 FF

მოდელი

წონა: 18,6 კგ

მონაცემები
ნომინალური სითბური სიმძლავრე: 24 კვტ
გაცხელების ეფექტურობა: 86%
წყლის ნაკადი (მაქს.): 14 ლ/წთ
წყლის წნევა (მაქს.-მინ.): 10 (100) - 0,1(10) kPa
სიმძლავრე: 7,3 kW
ზომა: 627 348 240 მმ

C 350 FF

წონა: 19,3 კგ

ელექტრო წყალ გამაცხელებლები
მონაცემები

მოდელი

PRO R 100

PRO R 80

PRO R 50

მონაცემები

მოდელი

ავზის მოცულობა: 100 ლ

ავზის მოცულობა: 100 ლ

შიდა საფარის მასლა: ემალი

შიდა საფარის მასლა: ტიტანის მინანქარი

სიმძლავრე: 1800 W

სიმძლავრე: 1800 W

გაცხელების ტემპერატურა: 80°

გაცხელების ტემპერატურა: 80°

გაცხელების დრო: 3 სთ 52 წთ (45° -მდე)

გაცხელების დრო: 3 სთ 03 წთ (45° -მდე)

წნევა: 8 ბარი
ზომა (სიმაღლე/სისქე/სიღრმე): 913x450x470 მმ

წნევა: 8 ბარი
ძაბვა: 230 V

წონა: 26 კგ

PRO ECO EVO 100

წონა: 25,5 კგ

ავზის მოცულობა: 80 ლ

ავზის მოცულობა: 80 ლ

შიდა საფარის მასლა: ემალი

შიდა საფარის მასლა: ტიტანის მინანქარი

სიმძლავრე: 1800 W

სიმძლავრე: 1800 W

გაცხელების ტემპერატურა: 80°

გაცხელების ტემპერატურა: 80°

გაცხელების დრო: 3 სთ 06 წთ (45° -მდე)

გაცხელების დრო: 2 სთ 27 წთ (45° -მდე)

წნევა: 8 ბარი
ზომა (სიმაღლე/სისქე/სიღრმე): 758x450x470 მმ

წნევა: 8 ბარი
ძაბვა: 230 V

წონა: 22 კგ

PRO ECO EVO 80

წონა: 22 კგ

ავზის მოცულობა: 50 ლ

ავზის მოცულობა: 50 ლ

შიდა საფარის მასლა: ემალი

შიდა საფარის მასლა: ტიტანის მინანქარი

სიმძლავრე: 1800 W

სიმძლავრე: 1800 W

გაცხელების ტემპერატურა: 80°

გაცხელების ტემპერატურა: 80°

გაცხელების დრო: 1 სთ 56 წთ (45° -მდე)

გაცხელების დრო: 1 სთ 32 წთ (45° -მდე)

წნევა: 8 ბარი
ზომა (სიმაღლე/სისქე/სიღრმე): 553x450x470 მმ

წნევა: 8 ბარი
ძაბვა: 230 V

წონა: 17 კგ

PRO ECO EVO 50

წონა: 16,5 კგ

გამდინარე წყალ გამაცხელებლები

მონაცემები

მოდელი

ნომინალური
სითბური
19,2 კვტ
ავზის მოცულობა:
100სიმძლავრე:
ლ
შიდა საფარის მასლა: ემალირებული
სიმძლავრე: 1500 W
გაცხელების დრო (ზამათრი): 4,7 სთ (

55 c)

გაცხელების დრო (ზაფხული): 3,9 სთ ( т 45 ⁰c)
წნევა: 8 ბარი
ზომა (სიმაღლე/სისქე/სიღრმე): 913x450x480 მმ

CHX 100 R PL

წონა: 31 კგ
ავზის მოცულობა: 80 ლ
შიდა საფარის მასლა: ემალირებული
სიმძლავრე: 1200 W
გაცხელების დრო (ზამთრი): 3,8 სთ ( т 55 ⁰c)
გაცხელების დრო (ზაფხული): 3,1 სთ ( т 45 ⁰c)
წნევა: 8 ბარი
ზომა (სიმაღლე/სისქე/სიღრმე): 758x450x480 მმ

CHX 80 R PL

წონა: 25,5 კგ
ავზის მოცულობა: 50 ლ
შიდა საფარის მასლა: ემალირებული
სიმძლავრე: 1500 W
გაცხელების დრო (ზამათრი): 2,4 სთ ( т 55 ⁰c)
გაცხელების დრო (ზაფხული): 1,9 ( т 45 ⁰c)
წნევა: 8 ბარი
ზომა (სიმაღლე/სისქე/სიღრმე): 553x450x480 მმ

CHX 50 R PL

წონა: 22 კგ

ელექტრო წყალ გამაცხელებლები
მონაცემები

მოდელი

Opro+ 100L V

Opro+ 80L V

OPro+ 50L V

მონაცემები

მოდელი

ავზის მოცულობა: 100 ლ

ავზის მოცულობა: 75 ლ

შიდა საფარის მასლა: ემალი , მინა-კერამიკული დაფარვით, ციკრონით

შიდა საფარის მასლა: მინა-კერამიკული დაფარვა, ციკრონით

სიმძლავრე: 1500 W
გაცხელების დრო: 2 სთ 48 წთ (65° -მდე)

სიმძლავრე: 2000 W
გაცხელების დრო (65°С -მდე): 2 სთ 7 წთ l

ძაბვა: 230 (220/240) V

ძაბვა: 230 (220/240) V

წნევა: 8 ბარი
ზომა (სიმაღლე/სისქე/სიღრმე): 1019x433x451 მმ

წნევა: 8 ბარი
ზომა (სიმაღლე/სისქე/სიღრმე): 119x33,8x34,5 სმ

წონა: 24 კგ

OPro SLIM 75 L

წონა: 22,5 კგ

ავზის მოცულობა: 80 ლ

ავზის მოცულობა: 50 ლ

შიდა საფარის მასლა: ემალი , მინა-კერამიკული დაფარვით, ციკრონით

შიდა საფარის მასლა: ემალი, ცირკონი

სიმძლავრე: 1500 W
გაცხელების დრო: 2 სთ 20 წთ (65° -მდე)

სიმძლავრე: 2100 W
გაცხელების დრო: 92 წთ (15-65°С)

ძაბვა: 230 (220/240) V

გაცხელების მაქსიმალური ტემპერატურა: 65 ± 5°C

წნევა: 8 ბარი
ზომა (სიმაღლე/სისქე/სიღრმე): 857x433x451 მმ

წნევა: 8 ბარი
ზომა (სიმაღლე/სისქე/სიღრმე): 950 342 355 მმ

წონა: 20 კგ

STEATITE VM 50

წონა: 18 კგ

ავზის მოცულობა: 50 ლ

ავზის მოცულობა: 75 ლ

შიდა საფარის მასლა: ემალი , მინა-კერამიკული დაფარვით, ციკრონით

შიდა საფარის მასლა: ემალი, ცირკონი

სიმძლავრე: 1500 W
გაცხელების დრო: 1 სთ 18 წთ (65° -მდე)

სიმძლავრე: 1200 / 2400 W
გაცხელების დრო 65°С-მდე:(ვერტიკალური მონტაჟი, t=50°C): 104 წთ

ძაბვა: 230 (220/240) V

გაცხელების დრო 65°С -მდე:(ჰორიზონტალური მონტაჟი,t=50°C): 93 წთ

წნევა: 8 ბარი
ზომა (სიმაღლე/სისქე/სიღრმე): 581x433x451 მმ

წნევა: 8 ბარი
ზომა (სიმაღლე/სისქე/სიღრმე): 706X490X529 მმ

წონა: 16 კგ

STEATITE VM 75

წონა: 27 კგ

კონდიციონერები

მოდელი

მონაცემები
სიმძლავრე გაგრილების რეჟიმში: 2,638 kW / 9000 BTU/სთ
სიმძლავრე გათბობის რეჟიმში: 2,72 kW / 9280 BTU/სთ
ფრეონის ტიპი: R410a (440 გრ)
ენერგომოხმარების კლასი (გაგრილების/გათბობის): A/A
შიდა ბლოკის ზომა: 71,8 x 24 x 18 სმ
გარე ბლოკის ზომა: 60 x 50 x 23,2 სმ

TAC-09CHSA

შიდა ბლოკის წონა: 6,5 კგ
გარე ბლოკის წონა: 23,5 კგ
სიმძლავრე გაგრილების რეჟიმში: 5,28 kW / 18000 BTU/სთ
სიმძლავრე გათბობის რეჟიმში: 5,35 kW / 18200 BTU/სთ
ფრეონის ტიპი: R410a (1100 გრ)
ენერგომოხმარების კლასი (გაგრილების/გათბობის): A/A
შიდა ბლოკის ზომა: 90 x 28 x 20,2 სმ
გარე ბლოკის ზომა: 76 x 55,2 x 25,6 სმ

TAC-18CHSA

შიდა ბლოკის წონა: 9,3 კგ
გარე ბლოკის წონა: 36,7 კგ
სიმძლავრე გაგრილების რეჟიმში: 7,534 kW / 25700 BTU/სთ
სიმძლავრე გათბობის რეჟიმში: 7,66 kW / 26100 BTU/სთ
ფრეონის ტიპი: R410a (1720 გრ)
ენერგომოხმარების კლასი (გაგრილების/გათბობის): A/A
შიდა ბლოკის ზომა: 103,3 x 31,3 x 20,2 სმ
გარე ბლოკის ზომა: 90,2 x 65 x 30,7 სმ

TAC-24CHSA

შიდა ბლოკის წონა: 14 კგ
გარე ბლოკის წონა: 52 კგ

ოთახის გამათბობელი
მონაცემები

მოდელი

F17 1000W

სიმძლავრე: 1000 ვატი

სიმძლავრე: 1000 ვატი

მართვა: მექანიკური

მართვა: ელექტრონული

რეკომინდებული გასათბობი ფართი: 10 მ ;

რეჟიმები:

ზომა: 45х45,8х7,8 სმ;

ზომა: 539 х 461 х 92 მმ

წონა: 3,2 კგ;

წონა: 3,2 კგ;
სიმძლავრე: 1500 ვატი
მართვა: ელექტრონული

მართვა: მექანიკური

რეჟიმები:

რეკომინდებული გასათბობი ფართი: 1
15 მ ;

სიმძლავრე: 2000 ვატი
მართვა: ელექტრონული
რეკომინდებული გასათბობი ფართი: 20 მ ;
ზომა: 754 x 451 x 98 მმ
F117 2000 W

წონა: 5.15 კგ;

Comfort, Eco, გაყინვის საწინააღმდეგო რეჟიმი, ON-OFF ტაიმერი

ზომა: 687 х 461 х 92 მმ

თერმოსტატი: კი
წონა: 5 კგ;

Comfort, Eco, გაყინვის საწინააღმდეგო რეჟიმი, ON-OFF ტაიმერი

ALTIS 1000W

სიმძლავრე: 1500 ვატი

F17 1500W

მონაცემები

მოდელი

წონა: 7.12 კგ;
ALTIS 1500W

რადიატორები და საშრობები
მოდელი

მონაცემები
გასათბობი ფართი: 12-14 მ2)

თეთრი

მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 8 ატმ.

გასათბობი ფართი: 4-6 მ2

შესაერთებელი ხრახნი: 4 წ. (1/2“)

შეერთების ტიპი: ზედა/ქვედა მიწოდება

სიმაღლე: 300 მმ
სიგანე:1000 მმ
სიღრმე: 104 მმ

წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა: 100 °C
შესაერთებელი ხრახნი: 4 წ. (1/2“)
სიმაღლე: 700 მმ

წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა: 100 °C

სიგანე: 500 მმ.

.
.

Demrad
CD 8L SILVER
300
* 1000 mm

შეერთების ტიპი: გვერდიდან შესაერთებელი

DEMIRDOKUM
ETP
18 *12L
BP
500
700SILVER
MM

ქრომირებული

მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 8 ატმ.

გასათბობი ფართი: 4-6 მ2

შესაერთებელი ხრახნი: 4 წ. (1/2“)

შეერთების ტიპი: ზედა/ქვედა მიწოდება

სიმაღლე: 500 მმ
სიგანე:1200 მმ
სიღრმე: 104 მმ

წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა: 100 °C
შესაერთებელი ხრახნი: 4 წ. (1/2“)
სიმაღლე: 700 მმ
სიგანე: 500 მმ.

წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა: 100 °C
შეერთების ტიპი: გვერდიდან შესაერთებელი

DEMIRDOKUM
12
BP E8
500WHITE
* 700 MM

.

მასალა: ფოლადი

გასათბობი ფართი: 12-14 მ2)

თეთრი

მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 8 ატმ.

გასათბობი ფართი: 7-10 მ2

შესაერთებელი ხრახნი: 4 წ. (1/2“)

შეერთების ტიპი: ზედა/ქვედა მიწოდება

სიმაღლე: 600 მმ

წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა: 100 °C

სიგანე:2000 მმ
სიღრმე: 104 მმ

შესაერთებელი ხრახნი: 4 წ. (1/2“)
სიმაღლე: 1200 მმ

.
.

Demrad
12 L
KLWHITE
600
*WHITE
2000 mm

.

მასალა: ფოლადი

გასათბობი ფართი: 12-14 მ2)

.
.

Demrad
10 N1 WHITE
500 * 1200 mm

მონაცემები

მოდელი

წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა: 100 °C
შეერთების ტიპი: გვერდიდან შესაერთებელი

სიგანე: 600 მმ.
DEMIRDOKUM
CD600
8L WHITE
BP
* 1200 MM

.

მასალა: ფოლადი

ოთახის გამათბობელი
მონაცემები

მოდელი

გასათბობი ფართი: 75-85 მ2

გასათბობი ფართი: 30/50/80 მ2

სიმძლავრე: 10 კვტ

სიმძლავრე: 3,0 კვტ

ბუნებრივი აირის ხარჯი: 0,84 მ /სთ

სამუშაო წნევა: 13 მ. ბარი

გაზის ნომინალური წნევა: 20 mbar

ეფექტურობა: 91 %

.

HDU-10 WHITE

მარგი ქმედების კოეფიციენტი: 86 %

გაზის ხარჯი: 0,59მ3/სთ.

ზომა : 635x1030x270 მმ

ზომა : 600X785X290 მმ

А2-3-К

წონა:33კგ.

.

გასათბობი ფართი: 30/50/100 მ2

სიმძლავრე: 5 კვტ

სიმძლავრე: 3,0 კვტ

ნამწვი აირის ტემპერატურა: 13-38°C

სამუშაო წნევა: 13 მ. ბარი

გაზის ხარჯი: 0,53 მ3/სთ

ეფექტურობა: 91 %

.

გაზის ხარჯი: 0,59მ3/სთ.
ზომა : 600X785X290 მმ

ზომა : 635x620x270 მმ

წონა:29კგ

წონა:15.3კგ.

А2-3-К

გასათბობი ფართი: 20-30 მ2
სიმძლავრე: 3კვტ
ნამწვი აირის ტემპერატურა: 13-38°C
ბუნებრივი აირის ხარჯი: 0,28 მ /სთ
გაზის ხარჯი: 0,28 მ3/სთ
ზომა : 470x635x270 მმ

HDU-3

წონა:29კგ

გასათბობი ფართი: 50-60 მ2

გაზის შემშვები შტუცერის დიამეტრი: 85/160 მმ

HDU-5V WHITE

მონაცემები

მოდელი

წონა:13 კგ.

.

ფერი: შავი

.

რადიატორები და საშრობები
მოდელი

B3SILVER
500/100
CD 8L

10 N1 WHITE

B3 600/100

მონაცემები

მონაცემები

მასალა: ალუმინი

მასალა: ალუმინი

შეერთების ტიპი: გვერდიდან შესაერთებელი

შეერთების ტიპი: გვერდიდან შესაერთებელი

წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა: 110 °C

წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა: 110 °C

მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 16 ატმ
შესაერთებელი ხრახნი: 4 წ. (1/2“)

მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 16 ატმ
შესაერთებელი ხრახნი: 4 წ. (1/2“)

სიმაღლე: 575 მმ.
სიგანე: 80 მმ.

სიმაღლე: 680 მმ.
სიგანე: 80 მმ.

სიღრმე: 80 მმ.

ETPB4
18 12L
SILVER
600/100

სიღრმე: 97 მმ.

მასალა: ალუმინი

მასალა: ალუმინი

შეერთების ტიპი: გვერდიდან შესაერთებელი

შეერთების ტიპი: გვერდიდან შესაერთებელი

წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა: 110 °C

წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა: 110 °C

მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 16 ატმ
შესაერთებელი ხრახნი: 4 წ. (1/2“)

მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 16 ატმ
შესაერთებელი ხრახნი: 4 წ. (1/2“)

სიმაღლე: 575 მმ.
სიგანე: 80 მმ.

სიმაღლე: 877 მმ.
სიგანე: 80 მმ.

სიღრმე: 80 მმ.
მასალა: ალუმინი
შეერთების ტიპი: გვერდიდან შესაერთებელი
წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა: 110 °C
მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 16 ატმ
შესაერთებელი ხრახნი: 4 წ. (1/2“)
სიმაღლე: 428 მმ.
სიგანე: 80 მმ.

12 L
KL
WHITE
WHITE
B4
350/100

მოდელი

სიღრმე: 97 მმ.

12 E8
B4WHITE
800/100

სიღრმე: 97 მმ.

რადიატორები და საშრობები
მოდელი

TRIO UP
CD
8L SILVER
H500/100

მონაცემები

მოდელი

მონაცემები

მასალა: ალუმინი

მასალა: ალუმინი

შეერთების ტიპი: გვერდიდან შესაერთებელი

შეერთების ტიპი: გვერდიდან შესაერთებელი

წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა: 110 °C

წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა: 110 °C

მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 16 ატმ
შესაერთებელი ხრახნი: 4 წ. (1/2“)

მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 16 ატმ
შესაერთებელი ხრახნი: 4 წ. (1/2“)

სიმაღლე: 575 მმ.
სიგანე: 80 მმ.

სიმაღლე: 680 მმ.
სიგანე: 80 მმ.

სიღრმე: 95 მმ.

TRIO UP
ETP 18 12L SILVER
H600/100

სიღრმე: 95 მმ.

წყლის ტუმბოები
მოდელი

მონაცემები

მოდელი

მაქსიმალური აწევის სიმაღლე - 6მ

va

CD 8L SILVER

წარმადობა - 3,6 მ3/სთ

მაქსიმალური აწევის სიმაღლე - 6მ
წარმადობა - 3,6 მ3/სთ

წყლის ტემპერატურა - 10 °, +110 °

წყლის ტემპერატურა - 10°, +110° (+140 პიკური)

მაქსიმალური სამუშაო წნევა - 10 ბარი
ანტიფრიზის შემცველობა - მაქს. 30%

მაქსიმალური სამუშაო წნევა - 10 ბარი
ანტიფრიზის შემცველობა - მაქს. 60%

ბრუნვათა რიცხვი - 880-დან 2655-მდე წუთში

ბრუნვათა რიცხვი - 880-დან 2465-მდე წუთში

სიმძლავრე -0,031კვ-დან 0,078კვ-მდე
ცენტრებს შორის დაშორება - 130მმ ან 180მმ

სიმძლავრე -0,035 კვ-დან 0,078 კვ-მდე
ცენტრებს შორის დაშორება - 130მმ ან 180მმ

VSA

ETP 18 12L SILVER

მაქსიმალური აწევის სიმაღლე - 6,5 მ

მაქსიმალური აწევის სიმაღლე - 11მ

წარმადობა - 3,3 მ3/სთ
წყლის ტემპერატურა +2°, +95 °

წარმადობა - 12 მ3/სთ
წყლის ტემპერატურა - 10 °, +110 °

მაქსიმალური სამუშაო წნევა - 10 ბარი
ანტიფრიზის შემცველობა - მაქს. 30%

მაქსიმალური სამუშაო წნევა - 10 ბარი
ანტიფრიზის შემცველობა - მაქს. 30%
ბრუნვათა რიცხვი - 1394-დან 2838-მდე წუთში

სიმძლავრე -0,006 კვ-დან 0,044 კვ-მდე
ცენტრებს შორის დაშორება - 130 ან 180მმ

EVOSTA

1HITE
EOSTA

VS

12 KL WHITE

მონაცემები

შეერთების ტიპი - ხრახნიანი 1”, 1 1/2”

A-B

12 E8 WHITE

სიმძლავრე -0,129 კვ-დან 0,410 კვ-მდე
ცენტრებს შორის დაშორება - A 180მმ, B 250მმ

მაქსიმალური აწევის სიმაღლე - 6მ

მაქსიმალური აწევის სიმაღლე - 18მ

წარმადობა - 3,6 მ3/სთ

წარმადობა - 178 მ3/სთ

წყლის ტემპერატურა - 10 °, +110 °

წყლის ტემპერატურა -10°, +110°

მაქსიმალური სამუშაო წნევა - 10 ბარი
დაცვის დონე - IP 44

მაქსიმალური სამუშაო წნევა - 10 ბარი
ანტიფრიზის შემცველობა - მაქს. 30%

ანტიფრიზის შემცველობა - მაქს. 30%

ბრუნვათა რიცხვი - 1010-დან 2890-მდე წუთში

ბრუნვათა რიცხვი - 1340-დან 2784-მდე წუთში

სიმძლავრე -0,088 კვ-დან 2,89 კვ-მდე
ცენტრებს შორის დაშორება - 250მმ/280მმ/340მმ/360მმ

სიმძლავრე -0,022კვ-დან 0,077კვ-მდე

BMH - BPH

CD 8L WHITE

წყლის ტუმბოები
მოდელი

მონაცემები

მოდელი

მაქსიმალური აწევის სიმაღლე - 33მ

დიაფრაგმიანი ავზი ზრდის ტუმბოს ექსპლუატაციის პერიოდ

წარმადობა - 0,3-დან 2,16 მ3/სთ

ავზი ქარხნულად დაპროგრამებულია 1,9 ბარზე;

სატუმბი წყლის ტემპერატურა 0 °, +35 °
გარე ტემპერატურა - მაქს. +40 °

ავზი ახდენს წნევის ვარდნის კომპენსირებას
დაცულია წყლის გაჟონვისაგან
უძლებს 30 ბარ წნევას

მაქსიმალური სამუშაო წნევა - 10 ბარი
ძრავის სიმძლავრე P1 (მოხმარებული) – 0,47 კვ

KPF-KPS
CD 8L SILVER

ძრავის სიმძლავრე P2 (მოხმარებული) – 0,35 კვ
აღჭურვა - კონდენსატორი

AQUAJET
ETP
18 12L SILVER
AQUAJET-INOX

სიხშირე 50/60 ჰერცი

EUROINOX - უჯანგავი ფოლადი (AISI 304)

ძაბვა 1 x 220/240 ვოლტი,

ძრავის საყრდენი - ალუმინის შენადნობი

სიმძლავრე 1550 ვატი
იზოლაციის კლასი F

როტორი და ღერძი - უჟანგავი ფოლადი

მაქს.სითხის ტემპერატურა 40 °C

სითხის შეწოვა - 7 მეტრი
სატუმბი წყლის ტემპერატურა 0 °, +35 °
გარე ტემპერატურა - მაქს. +40 °

მაქს.ტემპერატურა გარემოსი 50 °C
შენახვის ტემპერატურული დიაპაზონი -10÷60 °C

ძრავის სიმძლავრე P1 (მოხმარებული) – 0,51 კვ-დან 1,48 კვ-მდე
კვება - სტანდარტული ელ. 1X230V/50HZ 3X230-400V/50HZ

მაქს,სამუშაო წნევა 8 ბარი

10 N1 WHITE

E.sybox

EUROCOM
12 E8
WHITE

მაქსიმალური აწევის სიმაღლე - 58 მ

წყლის მაქს. წარმადობა - 150ლ/წ

წარმადობა - 5,4 მ3/სთ

წყლის მინიმალური წარმადობა-2,5ლ/წ

სატუმბი წყლის ტემპერატურა 0 °, +35 °
გარე ტემპერატურა - მაქს. +40 °

მაქს. გარე ტემპერატური - +50 °
წყლის ტემპერატურა - 0-დან +4

მაქსიმალური სამუშაო წნევა - 8 ბარი (800 კპა)
ძრავის სიმძლავრე P1 (მოხმარებული) – 0,80 კვ-დან 1,25 კვ-მდე
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ძრავის სიმძლავრე P2 (გამომუშავებული) – 0,55 კვ-დან 1,0 კვ-მდე
კვება - სტანდარტული ელ. 1X230V/50HZ

მაქს. სამუშაო წნევა - 15 ბარი
ძაბვა - 1XV230/50
ტუმბოს ძრავის მაქს. სიმძლავრე - 1,1 კვ

SMART PRESS

CD 8L WHITE

.

ტუმბოს გასაშვები წნევის დარეგულირების დიაპაზონი - 1,5-დან 2,8 ბარამდე

