
ГАЗОВІ КОЛОНКИ

   

-  Ви отримуєте якість

-  Ви насолоджуєтеся стилем

-  Ви отримуєте комфорт

-  Ви заощаджуєте 

Модель

Габаритні  розміри, мм 

Тип розжигу

Діаметр димоходу, мм

Вага нетто, кг

Тип газу

Тиск газу, мбар

Теплова потужність 

Тиск води, МПа

Діаметр підключення: газу, 

JSD 20

595*330*160

Газова колонка «Іскра» - проточний водонагрівач 
потужністю 20 кВт з відводом продуктів горіння через 
димохід. 

Газова колонка «Іскра» виконана в білому, 
нержавіючому або скляному корпусі з кольоровим фото 
зображенням і LCD дисплеєм, має потуж-ність 20 
кВт., Що дозволяє отримувати 10 літрів гарячої води 
за 1 хвилину. Така продуктивність дозволяє 
забезпечити гарячою водою 2 точки водоспоживання.

Наявність LCD дисплея і надійна ручна система 
регулювання тиску води і газу дозволяє здійснювати 
контроль робочої температури і не перегрівати 
теплообмінник.

                     ОСОБЛИВОСТІ:

- Подвійний пристрій розпалювання - при стандарт-ному 
тиску газу розпалювання відбувається рівно-мірно без 
хлопка;
- Запобіжний клапан спрацює, якщо тиск води занадто 
великий (як тільки тиск перевищить 10 Мпа, запобіжний 
клапан автоматично зменшить тиск,  щоб  запобігти  
пошкодженням;
- Датчик іонної індукці  контролює подачу газу в газову 
колонку (якщо газ перестане надходити, прилад автоматично 
відключиться);
- Датчик контролю тяги (у разі відсутності або недостатньої 
тяги прилад негайно відключиться);
- Захист від перегріву теплообмінника (якщо температура 
теплообмінника перевищить 80 ° С, прилад автоматично 
відключиться);
- Система контролю перегріву запобігає виходу з ладу 
теплообмінника, шляхом відключення форсунки після 20 
хвилин роботи на максимальній потужності;
- Вбудований сітчастий фільтр на подачі холодної води 
запобігає засміченню теплообмінника;
- Спеціальна конструкція форсунки запобігає від-риву  
полум'я  від  сопел;
-  Система "Dry-Burn" захищає від горіння без води 
(газовий клапан відключається автоматично в разі горіння 
без води);
- Можливість використання апарату в режимі "зима-літо";
-  Підходить для використання в багатоповерхових будинках 
- працює при низькому тиску води (0,25 бар).

Характеристика:

гарячої та холодної води

(В*Ш*Г) 

ГВС при Д 1=25 С, л/хв

від  батарейок

110

8,0

природній

13

10

0,02-0,08

1/2

Купуючи Газову колонку:  






