
150/125/115/90 kw

65/50 kw

Viwa Condensing
wall Hung Boiler
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1 . بــا نصــب آبشــارى تــا 8 دســتگاه دیــگ میتــوان بــه ســادگى ظرفیــت مرکــزى با تــوان 1200 کیلــووات را به دســت آورد مى تــوان بدون نیاز بــه ماژول 
اضافــى و ســیم کشــى اضافــى دیــگ هــا را بــه همدیگــر ارتبــاط داده ، یکــى را بــه عنــوان میزبــان یــا همــان Master و بقیــه را بــه عنــوان مهمــان یــا 

همان Slave تعریف نموده و در صورت ارور دادن یکى از دیگ ها عملکرد آن را جبران مى نمایند .

2 . بــا مــاژول آبشــارى در کنتــرل دیــگ هــا هیــچ نیــازى بــه تابلــوى اضافــى نــدارد و هــر کــدام از دیــگ هــا مــى توانــد فرمــان دهنــده یــا فرمــان گیرنــده 
باشد .

3 . فیلتر ساخته شده از ذرات مخصوص روى منیفولد اگزوز با جدا کردن ذرات اضافى هوا مانع از آسیب رسیدن به مبدل مى شود.

4 . با یک ماژول اختیارى خارجى مى توان یک منطقه گرمایش و یک منطقه گرمایش از کف و یک منطقه آب گرم بهداشتى را کنترل کرد.

ــى وارم هــاوس باعــث کاهــش ریســک  ــوع مارپیچــى از جنــس اســتیل مخصــوص و کانالهــاى هیدرولیکــى عریــض و پهــن دیــگ هــاى بارل 5 . مبــدل ن
گرفتگى لوله هاى موجود در مبدل و در نتیجه فراهم آمدن عمر باالى محصول مى گردد .

6 . دیگ هاى بارلى وارم هاوس با ابعاد کوچک در  نصب به صورت آبشارى به فضاى نصب کمترى نیاز دارد .

7 . دیگ هاى بارلى وارم هاوس  با کنترل پنل هاى آبشارى مختلف موجود در بازار سازگارى دارد.

8 . نصب سریع و آسان هشت دیگ به صورت آبشارى با سیستم ارتقایى هوشمند .

9 . دیــگ هــاى بارلــى وارم هــاوس داراى محفظــه بســته بــا لولــه مکــش هوا بــه قطــر 150 میلیمتر و لوله دمــش محصوالت احتــراق به قطــر 100 میلیمتر 
مى باشد که هنگام نصب به صورت آبشارى باید جنس لوله ها از استیل ضد زنگ باشد.

10. بــا برنامــه نویســى و ســاخت مــاژول مخصــوص کنتــرل کننــده کلیــه تنظیمــات پکیــج هــا و دیــگ هــا بــا اپلیکیشــن مخصــوص در انــواع گــوش هــاى 
هوشــمند موجــود در بــازار امــکان تنظیمــات و روشــن و خامــوش ودریافــت ارورهــاى موجــود در دســتگاه و ریســت کــردن آن از راه دور توســط واى فــاى 

انجام پذیر خواهد شد . ( به زودى - آپشن اختیارى )
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1200
kW

490 میلیمتر
612 میلیمتر

725 میلیمتر

425 میلیمتر
385 میلیمتر

725 میلیمتر
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10 7.دکمه حالت زمستانى و تابستانى 1.صفحه نمایشگر   
8.دکمه تنظیمات قدرت کم 2.دکمه ریست    

9.دکمه سرویس کار 3.دکمه تنظیم دما صعودى  
10.دکمه نمایش اطالعات 4.دکمه تنظیم دما نزولى  

11.دکمه تنظیمات قدرت زیاد 5.دکمه آبگرم بهداشتى  
6.دکمه مسیر گرمایش
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7.صفحه نمایشگر 1.دکمه حالت زمستانى و تابستانى  
8.محل تنظیمات سرویس کار 2.دکمه تنظیم دما صعودى گرمایشى  

3.دکمه تنظیم دما نزولى گرمایشى  
4. دکمه ریست  

5.دکمه تنظیم دما صعودى آبگرم بهداشتى  
6.دکمه تنظیم دما نزولى آبگرم بهداشتى

1 4
2 5
3
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MLC 30

MLC 27

. . . . 

 ماژول کنترل
سیستم آبشارى نمودار اتصال بویلر

دماى باال و دماى پایین در اتصال آبشارى

 ماژول کنترل
منطقه

 مسیر
 مسیربویلر

مسیرگرمایش از کفرادیاتورها

محل تخلیه مایع چگالیده

شیر تغذیه شارژ آب

 سیستم تنظیم فشار آب
(منبع انبساط)



Pressure Sensor

Supply Sensor

Electrode

Measurement 

Exchanger Body 

Heat Exchanger

Return Sensor

Flue Sensor

Frame

Fan

6 Bar
Safety Valve

Gas Valve

Heat Exchanger

Burner Door

Fan

Water Pressure Sensor

4 Bar  Safety Valve

Air Relief Cock

Air-Particle Trap

Syphon

NTC Sensor

Gas Inlet

Gas Valve

Venturi
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