
 Ace پكيج هـاي دیـواری هوشمنــد سـری
Gas Combi Boilers Ace Series

 اصالح شده متناسب با شيوه زندگي و شرايط كشـور
 مجهز به پنل كنترل مجزا و ترموستات اتاقی

 كاهش مصرف انرژی با استفاده از ترموستات و قابليت برنامه ريزی
)SMPS( منبع تغذيه با قابليت تغيير وضعيت 

 مبدل اوليه استيل با دوام و باكاركرد مطمئن
0.1 bar قادر به عملکرد با فشار آب ورودی 

  )APS( استفاده از  فن آوری پيشرفته سنسور فشار هوا 
  ْC-40 حذف يخزدگي با تحـمل سرمـاي شديـد تا دمـاي 

)10-25 mbar( عملکرد در محدوده فشار گاز وسيع 
220V±30 % امکان كاركرد در محدوده گسترده تر ولتــاژ 

 2 ماه گارانتی تعويض و 2 سال گارانتی سيستم از  شركت مبنا

Ace



Navien Ace-24kNavien Ace-30kNavien Ace-35k  واحدمدل 

kW9~2412~3014~35توان خروجی
C80 80 80°حداكثر دماي گرمایش

kPa29.4~784.529.4~784.529.4~784.5فشار كاري آبگرم مصرفي

 bar3 3 3حداكثر فشار كاري سيكل گرمایش
lit/min13.817.220.1توليد آبگرم مصرفي

m ³/hr2.583.223.67مصرف سوخت
mbar10-2510-2510-25فشار ورودي گاز

mm440W×265D×695H440W×265D×695H440W×265D×695Hابعاد)ارتفاع * عمق * طول(

kg282930وزن
گرمایش

 

اتصاالت

ا

in3/4 “ 3/4 “ 3/4 “ 
“ in1/2 “ 1/2 “1/2اتصاالت آبگرم مصرفي

“ in1/2 “ 3/4 “3/4اتصاالت ورودي گاز

شير آبگرم مصرفي
شير آب ورودي

سوئيچ جریان آب
بورد الكترونيكی

شير سه راهه

بورد الكترونيكی
شير سه راهه
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شير آب ورودي
گرمایش فضاشير آبگرم مصرفي

مكانيزم تامين آبگرم مصرفیمكانيزم گرمایش فضا

2

9

4

7

3
8

2

1

6

5 5

4

1

116 5
227 6
338
449

5

6

3

رفت گرمایـــش. 1
برگشت گرمایـش. 2
آب گـرم مصرفـی. 3
آب ســرد ورودی. 4
اتصـــــال گــاز. 5
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شير كنترل گاز
مشعل

شير كنترل گاز
مشعل

هوای ورودی
دود خروجي 

هوای ورودی هوای ورودی
دود خروجي 

هوای ورودی

ΔT:25 °C

گاز طبيعي

نشانی: تهران
خيابان سهروردی شمالی 
پــالک 300 ، واحــد 15
تلفن      88515131-2  

88505300-3           
دورنگار 88737190

www.mabnaheating.ir
  info@mabnaheating.ir

جانمایی اتصاالت پكيج




