
BEE28 لدم لوبناتسا یراوید ژ افوش جیکپ
: تسا ریز حرش هب لوبناتسا یراوید ژ افوش جیکپ ییاهیگ یوژ زا یخرب

ازجم یترارح لدبم ود یاراد

freezeAnti یشیامرگ و یتشادهب بآ رادم ودره تهج یگدز خی دض متسیس هب زهجم
function

ژ) اپیرگ دض ) پمپ ندرک ماج ربارب رد ظفاحم

نف قیرطزا قارتحا الت وصحم هیلخت

داجیا نامز رد کیتاموتا نک عطق قیرطزا قارتحا الت وصحم جورخ ینمیا متسیس هب زهجم

شکاوه و شکدود متسیس رد لا کشا

یروسسورپورکیم لر تنک متسیس یاراد

نویس ال وکریس پمپ یتسد میظنت تهج تحار یسرتسد

هجرد 25ات50 زا نییاپ یامد هجرد 85 35ات باالزا امد یشیامرگ متسیس یامد میظنت جنر

کیتاموتا ساپ یاب شیامرگ رادم ندش دودسم ربارب رد تظافح

دنمشوه بای بیع و لا تیجید شیامن هحفص

هتسهآ قارتحا متسیس یاراد

ازجم ییامد هدودحم ناکما اب فک زا شیامرگ متسیس هب لا صتا تیلباق

یقاتا تاتسومرت هب لا صتا تیلباق

%93 نامدنار یاراد

شورف ینابیتشپ هام و120 متسیس یزادنا هار زا سپ ههام 36 یتناراگ یاراد

بصن نامز زا یتناراو هام 3 یاراد

یزادنا هار زا سپ همیب هام 36 للماش

ییامد یاهرگسح هچراپکی لر تنک متسیس یاراد

ینوریب یامد رگسح هب لا صتا تیلباق

کینورتکلا درب ددجم یزیر همانرب تیلباق

ماگمه ظفاحم تیک هیده لماش

BEE28 لدم لوبناتسا یراوید ژ افوش جیکپ ینف تاصخشم
28.2 kW)) یمسا ناوت رثکادح

11.1 kW)) یمسا ناوت لقادح

25.7 kW)) یترارح ناوت رثکادح



10 kW)) یترارح ناوت لقادح

92.3 (%) یمسا هدزاب

X4DIP)) یکیرتکلا تظافح هجرد

class2 Noxکالس

G20 عجرم زاگ

C42–C32–C12–B22 زاجم بصن عون

/50-25 دارگیتناس هجرد –( نییاپ امد باال/ (امد یشیامرگ متسیس یامد میظنت جنر
35-80

0.5-3 bar)) یشیامرگ متسیس راشف رثکادح و لقادح

7I)) طاسبنا عبنم مجح

0.3-6 bar)) یفرصم مرگبآ راشف رثکادح و لقادح

3 I/min)) یفرصم مرگبآ ژ ارتیل لقادح

65-30 ( دارگیتناس هجرد ) یفرصم مرگبآ یامد میظنت جنر

11.3 I/min))( دارگیتناس هجرد 30) رد مرگبآ یبد

330*712*404 mm))( قمع ، عافترا ، ضرع ) داعبا

33kg)) نزو

100/60 mm)) لا یسکاوک شکدود یاه هلول داعبا

″3/4-″3/4 (∅) یشیامرگ متسیس یجورخ و یدورو االت صتا

″1/2-″1/2(∅) یفرصم مرگبآ یجورخ و یدورو االت صتا

″3/4(∅) زاگ یدورو لا صتا

230/50 V/Hz)) قرب سناکرف اتلوژو

لوبناتسا جیکپ یاطخ دک
یلومعم لدم لوبناتسا یراوید جیکپ . مرازیم نوتارب ار لوبناتسا جیکپ یاطخ دک همادا رد

لوبناتسا جیکپ E01 یاطخ دک

هلعش صیخشت وای لیکشت مدع : اطخ حرش

راب دنچ سپس و دینک لصاح نانيمطا يدورو زاگ ندوب زاب زا ادتبا : اطخ عفر شور

فارطا جیکپ باالی یاه هچیرد اتیاهن دوش. جراخ تسه ریسم رد اوه رگا ات دینک تسیر

قیرط زا دیاب دشن لح لکشم قوف دراوم اب رگا . دیراذگب رانک و هدرک زاب ار شکدود

دینک دایز ار جیکپ هلعش یمک زاگ لر تنک ریش

هلعش میظنت شزومآ ناونع تحت هتشذگ رد هک یا هلا قم زا دینوتیم هلعش میظنت یارب

دینک هدافتسا میدرک رشتنم جیکپ



لوبناتسا جیکپ E02 یاطخ دک

هجرد 105 یترارح دیلک ندش لا عف : اطخ حرش

دال هب هک دشابیم جیکپ یامد دح زا شیب نتفر باال یانعم هب اطخ نیا : اطخ عفر شور

: دوشیم طوبرم ریز لی

نآ ندوب ژ اپریگ وای پمپ نتخوس

لدبم ود جیکپ رد یروتوم ریش نتخوس

اهروتایدار یاهریش وای تشگرب و تفر یاهریش ندوب هتسب

تشگرب یفاص یروت ندش فیثک

…

لوبناتسا جیکپ E03 یاطخ دک

اوه چیوس رشرپ تمسق رد لکشم : اطخ حرش

و دشابن هتفرگ دینک کچ ار نآ لخاد و هدرک ادج ار اوه رشرپ گنلیش : اطخ عفر شور

. دینک هگنلیشود ار اوه چیوس رشرپ و هداد لیکشت تمسق ود هب ار گنلیش سپس

یتشوگ چیپ کی واب دینک کچ ار دود جورخ ریسم و هدرک ادج جیکپ زا ار شکدود

دیوش نئمطم نآ ندوب زیمت وزا هدرک نف یروتنو یروپیش لخاد

لوبناتسا جیکپ E04 یاطخ دک

بآ چیوس رشرپ ندش لا عف : اطخ حرش

هب هک ییاهریش اب ریش نیا هتبلا . دینک ادیپ جیکپ ریز رد ار نکرپ ریش : اطخ عفر شور

جیکپ ریز و دیوش مخ دیاب امتح نکرپ ریش ندید یارب یمدنک، قرف تسا لصتم گنلیش

یکیتس پال درگ مولو اب یریش . دینک هاگن ار

هبرقع نامز ره دیشاب رظتنم و دیناخرچب تعاس یاه هبرقع تهج خالف رد ار ریش نیا

. دیدنبب اعیرس ار نکرپ ریش دیسر راب 1.5 دودح هب جنسراشف

لوبناتسا جیکپ E05 یاطخ دک

شیامرگ رادم روسنس ندوب بویعم : اطخ حرش

دییامن ضیوعت ژار افوش روسنس : اطخ عفر شور

لوبناتسا جیکپ E06 یاطخ دک

یفرصم رادم روسنس ندوب بویعم : اطخ حرش

دییامن ضیوعت ار یفرصم روسنس : اطخ عفر شور



لوبناتسا جیکپ E22 یاطخ دک

یلخاد درکلمع رگناشن : اطخ حرش

E40:اطخ دک

تسه ریغتم بوانتم تروص هب یدورو قرب اتلوژ نایرج

E72:اطخ دک

. تسردان نامدیچ یاطخ رگناشن

E76:اطخ دک

. نویس ال ودم یاطخ رگناشن

E77:اطخ دک

یدورو قرب اتلوژ دوبمک : اطخ حرش

E78:اطخ دک

تسا دایز ژ افوش تفر بآ ژاب افوش زا یتشگرب بآ یامد الف تخا : اطخ حرش


