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تكنولوژي چگالشي ناوين
بــراي كمــك بــه توضيــح تكنولــوژي چگالشــي ، فرآينــد ميعــان را روی ديــواره ی يــك ليــوان يــخ 
تصــور كنيــد . ايــن ميعــان در داخــل مبــدل حرارتــي چگالشــي ناويــن بوجــود مــي آيــد ) مبــدل 
حرارتــي ثانويــه ( بديــن ترتيــب كــه آب ســرد ورودی بــه مبــدل اســتيل، با گرفتــن حــرارت گازهای 
داغ خروجــی از محفظــه احتــراق دمــای آن را تــا رســيدن بــه نقطــه شــبنم كاهــش داده و در نهايــت 

گازهــای داغ خروجــی را بــه قطــرات مايــع تبديــل مــی كنــد. 
در ايــن فراينــد اســتفاده از گرمــای نهــان محصــوالت احتــراق، موجــب افزايــش فــوق العــاده راندمان 

سيســتم شــده و بــه دنبــال آن مصــرف انــرژی و هزينــه هــای جــاری را كاهــش خواهــد داد.
در سيســتم هــای غيــر چگالشــی فرآينــد چگالــش رخ نمــی دهــد و محصــوالت احتــراق بــا دمــای 
بســيار بــاال از دودكــش خــارج مــی شــوند كــه ايــن عمــل موجــب هــدر رفتــن ميــزان چشــمگيری 

از انــرژی خواهــد بــود.
ناويــن بــا اســتفاده از تكنولــوژی پيشــرفته چگالشــی و بازيابــی حــرارت ناشــی از چگالــش گازهــای 
خروجــی بهينــه تريــن و اقتصــادی تريــن آبگرمكــن و بويلرهــای تركيبــی را در بــازار امــروز بــرای 

شــما عرضــه ميكنــد.
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بـويـلـــرها

راه حـل سبــز براي سيستـم حرارت 
مركـزي و آب گـرم داخـلي
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چرا ناوين ؟ 
در پکیـج هـای Navien جهـت رفع نیاز مشـتری به بهتريـن نحو و تضمین طول عمر سیسـتم از بهترين و 

با کیفیت ترين مواد و تجهیزات اسـتفاده شـده اسـت.
پکیـج هـای چگالشـی Navien با کسـب رتبـه A  از موسسـه SEDBUK  به کمک سیسـتم کنترلی فوق 
هوشـمند و فـن آوری نويـن سیسـتم چگالشـی بـا سـه مبدل، مصـرف انـرژی و هزينه هـای جانبـی را به 

حداقـل میزان ممکـن کاهش مـی دهند.
پکیج های Navien مجهز به سیسـتم APS در دودکش امکان قرارگیری پکیج را در هر نقطه از سـاختمان 

برای کاربر میسـر می سازد.
پکیـج هـای Navien بـا رنـگ هـای متنـوع ايـن اجـازه را بـه کاربر می دهـد تا پکیج خـود را متناسـب با 

محیط مـورد نظـر انتخاب مـی کند.
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• راندمان باال و حداقل آلودگی به کمک تکنولوژی چگالشی
• کسب رتبه A از موسسه SEDBUK برای بويلرهای 

چگالشی
• عمر باال و ايمن در برابر خوردگی با مبدل های ضد زنگ

• مدوالسیون کامل به منظور بهینه سازی خروجی متناسب با 
فضای مورد نظر

• کارکرد ايمن بدون محدوديت در محل قرارگیری پکیج  
به کمک سنسور فشار هوا APS حتی در ساختمان های با 

ارتفاع زياد يا اطراف ساحل که باد با سرعت 55m/s مستقیما 
به داخل دودکش می وزد.

• انتخاب آسان و بدون محدوديت در محل قرارگیری پکیج 
با قابلیت افزايش اندازه دودکش

• کاهش چشمگیر گازهای NOX   وCO با استفاده از 
تکنولوژی premix در مشعل

• عملکرد پکیج با حداکثر راندمان در تمام اوقات با استفاده 
از سنسور دمای بیرون

• سرعت پاسخگويی بسیار باال در تامین آبگرم مصرفی و 
گرمايش

• سیستم دو مرحله ای محافظت در برابر يخ زدگی
• قابل نصب در داخل يا خارج از منزل با دارا بودن 

 IPX5D گواهینامه
• دارای عیب ياب اتوماتیک

• قابلیت اتصال به سیستم خورشیدی
• قابلیت کنترل از طريق تلفن

•  سیستم آنتی باکتريال
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محصول منحصر به فرد طراحي شده براي خانه مدرن

مبدلهاي حرارتي استیل ضد زنگ مقاوم و قابل اطمینان

NOX  5 داراي نشان استاندارد Premix مشعل

رنگ هاي سفید ، نقره اي و سیاه  Navien اين امکان را به شما می دهد که به راحتي 
رنگ متناسب با محیط موردنظر  خود را انتخاب کنید .

ــاالي مبدلهــاي حرارتــي اســتیل ضدزنــگ باعــث  کیفیــت ب
محافظــت از خوردگــي ناشــي از میعــان شــده و طــول عمــر 

ــد . ــش مي دهن ــتگاه را افزاي دس
ــل  ــر ، حداق ــن بويل ــش در اي ــزان چگال ــدن می ــر ش حداکث
مصــرف انــرژي را بــراي ارســال بــه سیســتم حــرارت مرکزي 

ــد .  ــم مي کن ــه شــما فراه ــرم خان و آب گ
طراحــي پايــدار مبــدل حرارتــي عملکــرد موثــر و مناســب آن 

را در طــول عمــر بويلــر تضمیــن مــی کنــد.

ــوان  ــه عن ــهNOX  5 ب ــن داراي گواهینام ــج NCN ناوي پکی
باالتريــن نشــان کیفیــت در زمینــه انتشــار گازهــای گلخانــه 

ای مــی باشــد.
محفظــه احتــراق مشــعل فلــزي بــا تنظیــم هوشــمند میــزان 
ترکیــب ســوخت و هــوا موجــب يکنواختــی عمــل احتــراق 
و بــه دنبــال آن کاهــش چشــمگیر مصــرف انــرژی مــی شــود 
وانتشــار گازهــایNOX   و Co را بــه حداقــل میــزان ممکــن 

کاهــش مــی دهــد.

kW

lit/min
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•   اصالح شده متناسب با شرايط زندگي و اقلیم کشـور 

ايران
•  مبدل با راندمان باال و  با دوام از جنس استیل

•  مجهز به فن با راندمان و طول عمر باال
•  تأمین آبگرم بهداشتي بدون محدوديت

•  مجهز به پنل کنترل مجزا و ترموستات اتاقی
•  عملکرد آرام  و بدون صدا و ايجاد آسايش محیطي 

•  کاهش مصرف انرژی با استفاده از ترموستات و پنل کنترل 
قابل برنامه ريزی 

kW

kPa

lit/min

m3/hr

kg

in

in

in
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•  محافظت در برابر يخ زدگي تا دمـاي 
•  عملکرد در محدود فشار وسیع تر )mbar- 10 mbarا25 (

•  عملکرد نرمال حتي در فشار آب ورودي barا0.1 
•  محافظت در برابر ورود هرگونه جسم خارجي

•  سهولت در تمیزکردن
•  جلوگیري از کاهش راندمان در اثر ورود ذرات

•  يکپارچه سازی مدار تأمین برق
•  دارای محافظ تجهیزات الکتريکي 
•  افزايش عمر دستگاه و تجهیزات 

220V±30 % ← امکان تحـويل محدوده گسترده تر ولتــاژ  •
•  بادوام 

•   تأمین آبگرم با دماي متوسط )Cا°50 ~30(  با عملکرد بدون خوردگي
•  عمر عملیاتي و راندمان باال

•  ارسـال سـیگنال بـه کنترلـر اصلـي جهت تشـخیص مقدار دقیـق هواي تأمین شـده جهت 
احتراق

•  احتراق پايدار و مداوم حتي در تغییر ناگهاني فشار ) مانند وزش شديد و يا معکوس(
•  قابلیت انعطاف در نصب دودکش )مانند نوع و طول متنوع دودکش(

•  عايقکاري منحصر به فرد و بهینه
NAVIEN تکنولوژي انحصاري شرکت  •
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• بهره وري انرژي باال تا 91.3%

• افزايش عمر پکیج به کمک مبدل حرارتی استیل ضد زنگ، 
مقاوم در برابر خوردگی ناشی از فرآيند چگالش

• مجهز به تجهیزات ايمنی خودکار
• عملکرد آرام و بدون صدا

• دارای قاب مناسب و حمل ونقل آسان
• تامین گرمايش و آب گرم مصرفی

kW

lit/min



11

ويژگی ها
• بهره وري انرژي باال تا 91.3%

• افزايش عمر پکیج به کمک مبدل حرارتی استیل ضد زنگ، 
مقاوم در برابر خوردگی ناشی از فرآيند چگالش

• مجهز به تنظیم کننده ديجیتال درجه حرارت اتاق
• مجهز به تجهیزات ايمنی خودکار

• عملکرد آرام و بدون صدا
• دارای قاب مناسب و حمل ونقل آسان

kW

kW

lit

kg

kg

lit/min
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آبگــرمكــن



چرا آبگرمکن چگالشي ناوين

آبگرمکن چگالشی Navien با بهره گیری از فن آوری نوين و راندمان بسیار باال، مصرف 
انرژی را به حداقل میزان ممکن کاهش داده و کمک شايانی به محیط زيست سبز خواهدد 

نمود.
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ويژگی ها
• بازدهي بي نظیر تا 109%

• مبدل حرارتي از جنس استیل ضد زنگ جهت محافظت در 
برابر خوردگی

• حفظ راندمان سیستم در باالترين حد ممکن در دوره زمانی 
عملکرد طوالنی 

• مجهز به سیستم APS جهت سنجش و کنترل هواي مورد نیاز 
جهت حفظ راندمان سیستم حتی در مکان های در معرض باد 

شديد يا نصب سیستم با دودکش بسیار طويل
• مجهز به سیستم GPS جهت حفظ عملکرد مناسب و حفظ 
راندمان سیستم در زمان افت ناگهانی فشار از يا در زمان اوج 

مصرف
• کاهش چشمگیر تولید گازهاي گلخانه اي CO2 و NOX   با 

استفاده از تکنولوژیPREMIX در مشعل
• مجهز به حافظه موقت پمپ های گردش آب جهت عرضه 

سريع آب گرم مصرفی
• مجهز به ريز پردازنده های دوگانه جهت بررسی مداوم کارايی 

و کنترل دائم تجهیزات پکیج
• امکان استفاده از دودکشPVC به علت حرارت بسیار پايین 

گازهای خروجی ناشی از راندمان بسیارباالی سیستم
• سرعت بسیار باال در تامین آب گرم مصرفی

• قابلیت تنظیم اتوماتیک نسبت سوخت و هوا جهت ايجاد 
احتراق مناسب در کلیه زمان های کارکرد سیستم

• عملکرد پمپ های گردش آب به طور خودکار به منظور 
جلوگیری از آسیب سیستم دراثر يخ زدگی

kW
lit/min

kg
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چرخه عمر طوالني
• Navien  بـا بکارگیـري مبـدل هاي دوگانـه حرارتي 
ضـد زنگ ، در مقايسـه با تجهیزات مشـابه، سیسـتمی 
بـا عمـر طوالني تر و مقـاوم در برابر خوردگـی را ارائه 

مـي نمايد.
• مبدل هاي حرارتي Navien  در حرارت نسـبتا پايین 
آب عمـل مـي کننـد، که ايـن امر مشـکالت ناشـی از 
سـختی آب را به حداقل میزان ممکن رسانده و راندمان 
سیسـتم را در سـطح بسـیار بااليـي  حفـظ مـي نمايد.

PVC راه اندازي آسان دودکش هاي
• حـرارت پايیـن گازهـاي خروجي در نتیجـه راندمان 
و بهـره وری بـاالی آبگرمکـن ناويـن امـکان اسـتفاده 
از دودکـش هـای PVC  را میسـر مـی سـازد. تجهیـز 
دودکـش هـاي PVC  موجـب کاهـش قابـل توجـه 
هزينـه هـای نصـب و راه انـدازی شـده و سـرعت 
عملیـات نصـب و راه انـدازي را تسـريع مـي بخشـد.

فناوري سازگار با محیط زيست ناوين
• فنـاوري چگالشـي  آبگرمکـن هـاي ناويـن موجـب 
کاهش مصـرف گاز اين تجهیزات نسـبت به آبگرمکن 
هـای معمولـی شـده و در نتیجه کاهش تولیـد گازهای 

گلخانـه ای را بـه دنبـال خواهد داشـت.
• مشـعل هاي مرکب از جنس اسـتیل ضـد زنگ تولید 
گاز سـمی NOX   را بـه حداقـل میـزان ممکن کاهش 

مـی دهد.
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سيستم آبشاري متصل ناوين
سیسـتم آبشـاري متصـل Navien بهتريـن گزينـه براي حجـم باالي نیـاز حرارتی مي باشـدو می تـوان به 
جـای يـک دسـتگاه بـا حجم باال تعـداد زيـادی از آبگرمکن هـاي Navien جايگزيـن نمود که بـا اين کار 

مشـکل  قطـع شـدن ناگهانـي جريـان در آبگرمکـن های مخـزن دار به طـور کامل حل خواهد شـد.
• تعداد 16 دسـتگاه آبگرمکن Navien می توانند در درون يک سیسـتم به يکديگر متصل شـوند و در عین 

حـال امـکان اتصال چندين گروه به يکديگر نیز میسـر می باشـد.
•  کارآمدتريـن سیسـتم چنـد گروهـي در صنعـت و صرفـه جويـی در مصرف انـرژی با راندمـان بی نظیر 

بیـش از 109%.
• سیم کشي آسان بدون کابل هاي ارتباطي پیچیده و کنترل کننده ها.

• تخلیه آسان و مجهز به سیستم APS جهت لوله هاي دودکش با طول بیشتر.
• مدوالسـیون کامـل کل سیسـتم و اعمـال تغییرات مناسـب به صورت خـودکار در صـورت افزايش میزان 

آب گـرم مصرفی
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• موجود در ظرفیت های 15 لیتر،30 لیتر، و 50 لیتري
• طراحي  مدرن و ابعاد کوچک

• عمر طوالني با مخزن فوالدي ضدزنگ
• وزن بسیار کم

lit

kW

kg
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CHP

توليــد همزمــان گرمـــا 
و انـــرژی



موتور استرلینگ CHP  چیست؟

موتور گرمايي CHP  ناوين مي تواندبا استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع انرژي براي خانه ها و مراکز 
تجاري کوچک به طور همزمان گرما و برق مورد نیاز واحد را تولید مي کند.

micro-CHP مي تواند به عنوان تامین کننده برق براي سیستم پشتیبان برق و لوازم برقي بکار برود.
گرما و انرژي تولید شده توسط دستگاه مستقیما براي گرمايش محیط، روشنايي و لوازم داخلي روشن استفاده 

مي شود.
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موتور استرلینگ CHP ناوين
• %25 صرفه جويي در مصرف انرژي در هر سال
CO2 کاهش قابل توجه در تولید گاز گلخانه اي •

• میزان بازدهي باال بیش از 96%
1KW ظرفیت الکتريکي •

36KW 15 تاKW ضرفیت گرمايشي از •
• طراحي کم حجم ديواري جايگزين مستقیم براي آبگرمکن 

هاي موجود
• با ماژول مستقل مدار انتخابي، موتور مي تواند بعنوان 
سیستم پشتیبان برق براي فراهم کردن گرما و انرژي در 

هنگام قطع برق عمل کند.

NCM-1130HK :نام محصول  •
Solo/Combi Type :نوع  •

230V/50Hz :میزان عرضه برق  •
116W )Combi(80,لW)Solo(میزان مصرف برق:ل  •

KW 27.3~2.7 :ل )C˚80/60( بازدهي گرمايش  •
KW 30.5~3.1 :ل )C˚30/50( بازدهي گرمايش  •

1KWe :میزان تولید برق ژتراتور  •
C˚85 :حداکثر دماي گرمايش  •

46dBA  :میزان سر و صدا  •
1024x460x430mm)HxWxD( :ابعاد  •

 120KG)Combi(115,لKg)Solo(وزن:ل  •
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موتور استرلینگ چگونه کار مي کند؟
درحالــت عــادي موتــور اســترلینگ تنهــا دو قســمت 
متحــرك دارد کــه ايــن موتــور را ســاده، کــم حجــم، 

ارزان و سیســتمي قابــل اعتمــاد مــي کننــد.
موتــور اســترلینگ توســط اختــالف دماي بیــن هواي 
ورودي )گــرم شــده توســط مشــعل موتــور( و هــواي 
برگشــتي )ســرد شــده توســط آب( کار مــي کنــد. اين 
ــراي  ــور ب ــي را در داخــل موت ــا گازهاي ــالف دم اخت
انبســاط و انقبــاض بوجــود مــي آورد و پیســتون ها را 
بــه صــورت بــاال و پايیــن بــه حرکــت در مــي آورد.

بــرق و انــرژي زمانــي تولیــد مــي شــود کــه پیســتون 
موتــور اســترلینگ توســط ژنراتــور )دســتگاه تولیــد 
بــرق( حرکــت کنــد. گازهــاي گــرم شــده از داخــل 
مبــدل حرارتــي عبــور مــي کننــد تــا گرمــا و آب گرم 

ايجــاد کننــد.

بخــش جابجــا کننــده، گاز هلیــوم را در درون ژنراتــور از نقطــه گــرم بــه نقطــه ســرد حرکــت مــي دهــد. فنــر، . 1
بخــش جابجــا کننــده را بــه صــورت بــاال و پايیــن در حرکــت نگــه مــي دارد.

از آنجايــي کــه گاز هلیــوم متناوبــا گــرم ، ســرد، منبســط و منقبــض مــي شــود، در داخــل ژنراتــور مــوج فشــار . 2
ايجــاد مــي کنــد.

مــوج فشــار پیســتون را بــه حرکــت در مــي آورد. پیســتون شــامل آهنرباهايــي اســت کــه در پشــت ســیم پیــچ . 3
حرکــت مــي کننــد و جريــان متنــاوب الکتريکــي تولیــد مــي کننــد.

اين چرخه 50 مرتبه در ثانیه تکرار مي شود.. 4


