
پکیچ آبگرم دیواری گازسوز

تجـــــــربه ای متفاوت از تکنــــولوژی
پکیج های آبگرم دیواری گازســـــوز وایلنت

داشتن حسی خوب بخاطر انجام کاری درست

زیرا                       به دنیای پیش رو می اندیشد

atmoTEC plus سری       turboTEC plus سریatmoTEC pro سریturboTEC pro سری
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نهایت راحتــــــــــــــی 

          با فــــــــــن آوری آلمانــــــــــــی

ســری atmoTEC و turboTEC، پکیج هــای آبگــرم دیــواری گازســوز غیــر چگالشــی جمــع 
ــرای بازســازی  ــرای ســاختمان های جدیــد و همچنیــن ب و جــور و مدرنــی هســتند کــه ب

ــند. ــب می باش ــاختمان ها مناس س

گــروه مهندســی وایلنــت ، ایمنــی شــما و بیشــترین قابلیــت را بطــور همزمــان تضمیــن 
می نمایــد.

هوشمند و قابل انعطاف
فــن آوری تجهیــزات مــا، ضامــن راه حل هــای انعطــاف پذیــر مناســب جهت کلیــه کاربردها 
ــوژی  ــن تکنول ــت. جدیدتری ــیدی اس ــتم های خورش ــر سیس ــب، نظی ــای نص و وضعیت ه
کنتــرل، بــرای ترکیــب بــا ایــن تجهیــزات گرمایشــی و آبگــرم موجــود می باشــد. ســری 
atmoTEC و turboTEC وایلنــت دنیــای جدیــدی از فــن آوری گرمایشــی، بــا کیفیــت بــاال 
را بــه شــما معرفــی می کنــد. ایــن تجهیــزات، کلیــه نیازهــا درمــورد گرمایــش و آبگــرم 

مصرفــی را بــرآورده می ســازند.

صرف نظــر از هرگونــه شــرایط قبلــی نصــب یــا فضــای مــورد نیــاز خــاص، ایــن تجهیــزات 
ــی عیــب و نقــص سیســتم  ــواره ســازگار می باشــند. درهرصــورت هــدف، نصــب ب هم
گرمایشــی اســت و عــاوه بــر آنچــه کــه شــما قــادر بــه دیــدن آن نیســتید، یعنــی ســطح 

فــن آوری داخلــی ، باعــث لــذت بــردن شــما خواهــد شــد. 
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turboTEC plus و atmoTEC plus سری

turboTEC pro و atmoTEC pro سری

سیستم کانال )دودکش( برای هوا/ دود

مخازن آب گرم 

اطاعات فنی 
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جایزه کیفیت برای خانه شما :

turboTEC plus و atmoTEC plus

atmoTEC plus و turboTEC plus در یک نگاه :
ــتگاه  ــوان دس ــووات بعن ــد 12،20،24،28 و 36 کیل ــای جدی مدل ه
ــی  ــتگاه ترکیب ــوان دس ــووات بعن ــی و 24،28،32 و 36 کیل گرمایش

ــرای ایجــاد گرمایــش و تولیــد آب گــرم مصرفــی ب
عملکرد راه اندازی گرم

نصــب ســریع بخاطــر وجــود بســت دیــواری قابــل تنظیــم و لولــه بــرش 
خورده

تعمیر و نگهداری آسان بخاطر بدنه 3 تکه
لطفًا جزئیات فنی را در صفحه 8 مشاهده فرمائید.

•

•
•

•
•

این مدل ها برای ساختمان های جدید و نوسازی ساختمان ها ، مناسبند.
در  می تــوان  را   turboTEC plus و   atmoTEC plus ســری  مدل هــای 
ســاختمان هایی شــامل خانــه هــای تــک خانــواری تــا ســاختمان های صنعتــی 
ــل  ــم وص ــه ه ــی ب ــورت متوال ــد بص ــا می توانن ــه آنه ــود، چراک ــتفاده نم اس
ــی  ــز، راه حل ــری Plus نی ــوند. س ــل ش ــرم متص ــازن آب گ ــه مخ ــا ب ــده ی ش
ایــده آل بــرای نوسازیســت. از آنجائیکــه نصــب و راه انــدازی ایــن ســری 
آســانتر می باشــد، ایــن نســل از پکیج هــای آبگــرم ، اولیــن انتخــاب در 

ــتند. ــکونی هس ــای مس ــه خانه ه کلی

این مدل ها برای نصب و راه اندازی نیز دارای طراحی عالی می باشند.
ــه باعــث تســهیل در  ــه دســتگاه از 3 قســمت تشــکیل شــده اســت ک بدن
ــریع تر  ــتگاه س ــه دس ــی ب ــرا دسترس ــود ، زی ــداری می ش ــرات و نگه تعمی
شــده و نصــب آن در قســمت تــو رفتگــی دیــوار، آســانتر انجــام می شــود.

بســت قابــل تنظیــم ، موجــب نصــب آســان دســتگاه بــر روی دیــوار 
می گــردد. یعنــی دســتگاه می توانــد براحتــی در قســمت صحیــح قــرار 

گیــرد.
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سری atmoTEC و turboTEC دستگاه

یک دوست قابل اطمینان  

turboTEC pro و atmoTEC pro

نصب آسانتــر
ــاری  ــمت های کن ــه در قس ــی ک ــه آزاد( کم ــی )فاصل ــود خاص ــا وج ــی ب حت
دســتگاه وجــود دارد، نصــب ســری pro، آســان و ســریع انجــام می شــود. 
تمــام اجــزاء دســتگاه از قســمت جلــو مســتقیمًا قابــل دسترســی هســتند، 
ــه  ــر و نگهــداری دســتگاه، آســان شــده اســت. عملکــرد خاقان یعنــی تعمی
باعــث تســهیل دسترســی کاربــر و همچنیــن نصــاب بــه دســتگاه می گــردد. 
نمایــش اطاعــات مربــوط بــه دســتگاه می توانــد بــه راحتــی ازطریــق دکمــه 

هــای بــدون لغــزش آن انجــام شــود.
کاهــش ابعــاد و وزن دســتگاه، باعــث ایجــاد قابلیــت نصــب آن در هرجایــی 
ــتگاه کًا از نظــر نصــب دارای قابلیــت  از خانــه شــما می گــردد. ایــن دس

انعطــاف می باشــد.
ــده  ــناخته ش ــت ش ــا کیفی ــت ب ــتگاههای وایلن ــن آوری ، دس ــرفت ف باپیش
خــود نــه تنهــا اســتاندارد بــاال را در دســترس شــما قــرار می دهــد، بلکــه 
ثابــت می کنــد کــه مــا یــک بــار دیگــر توانســتیم بــه اصــاح آنچــه کــه قبــًا 

ــم! ــت یابی ــید، دس ــر می رس ــی بنظ عال
ســری atmoTEC pro/ turboTEC pro را انتخــاب کنیــد و دیگــر پکیــج 
آبگــرم خــود را فرامــوش کنیــد.... فقــط از راحتــی فــن آوری خاقانــه 

ــد! ــذت ببری ــی ، ل آلمان

atmoTEC pro و turboTEC pro در یک نگاه :
kW28 و kW24 : ظرفیت خروجی   •

•   ابعاد جمع و جور ، سبک
•   برای استفاده از انرژی خورشیدی نیز مناسبند

•   قابل استفاده همراه با فن آوری کنترل
•   نصب آسان و سریع

•   عملکرد سازگار با کاربر و قابل اطمینان
سیستم های گرمایشی ساده : یک کنترل قابل برنامه ریزی برای اتاق•   لطفًا جزئیات فنی را در صفحه 8 مشاهده فرمائید.

کنتــرل هوشــمند مــدل  VRT 350 بــرای تنظیــم هــوای اتــاق ، بــه شــما اجــازه 
می دهــد کــه سیســتم گرمایشــی خــود را بــه خوبــی تنظیــم کــرده ، و چیــزی بیــش 

ــد.  ــرار می ده ــما ق ــار ش ــرل را دراختی از کنت
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دودکش

سیستم هــــــــوا / دود مناســــــب

ــط نصــب نمی باشــد ،  ــه هــوای محی ــه وابســته ب ــرای ســری turboTEC ک ب
وایلنــت همیشــه سیســتم بــدون نیــاز بــه دودکــش مناســب را پیشــنهاد 
ــدون آن در  ــا ب ــش ی ــا دودک ــد ب ــع می توان ــتگاه درواق ــن دس ــد. ای می ده
داخــل انبــار، اتــاق زیــر شــیروانی یــا محیــط زندگــی ، نصــب شــود. بــرای 
مثــال بــدون نیــاز بــه دودکــش، امــکان نصــب آن بــا اتصــال دوجــداره هــوا 
و دود ، در محیــط زندگــی وجــود دارد. امــا بــرای نصــب در محیــط زندگــی، 
ــر DN 80 در  ــا قط ــش ب ــک هواک ــه ی ــوا/ دود ب ــداره ه ــال دوج ــکان اتص ام

دودکــش نیــز وجــود دارد. 
ــد  ــر می توان ــا 56 میلیمت ــی ت ــم، جابجای ــل تنظی ــی قاب ــک زانوی ــه کمــک ی ب
براحتــی انجــام شــود. بــرای کاربردهــای اســتاندارد ، سیســتم خــروج هــوا/ 
ــا  ــری )ب ــی 60 / 100 میلیمت ــی آلومینیوم ــه هــای داخل ــه لول ــز ب دود مجه
عایــق حرارتــی( ، و بــرای کاربردهــای خــاص و طــول زیــاد، سیســتم خــروج 
هــوا/دود مجهــز بــه لولــه آلومینیومــی 80 / 125 میلیمتــری امــکان پذیــر 

می باشــد. 

سیســتم مجــرای خــروج هــوا/ دود بــرای turboTEC plus در 
یــک نــگاه :

سیستم خروج هوا/ دود برای هریک از حالتهای نصب
لوله داخلی آلومینیومی
تنظیم آسان طول لوله

کانال هــای هــم مرکــز 60 / 100 و 80 / 125 میلیمتــری 
دود هوا/ 

ــا  ــری ت ــودی 60 / 100 میلیمت ــال عم ــول کان ــر ط حداکث
پشــت بــام : 4/5 متــر، و حداکثــر طــول کانــال عمــودی 80 

/ 125 میلیمتــری تــا پشــت بــام : 16 متــر 

مناسب همه مکانها :

•

•
•

•
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مخازن آب گرم

آب گرم سفارشی

مخازن خارجی آب گرم 
هماهنگــی مطلــوب تجهیــزات گرمایشــی و مخــزن آب گــرم ، 

باعــث افزایــش راندمــان سیســتم می گــردد.
 uniSTOR ترکیــب تجهیــزات گرمایشــی برنــد وایلنــت بــا ســری
VIH R ، باعــث ایجــاد باالتریــن ســطح ســهولت تولیــد آب گــرم 
در خانــه هــای تــک خانــواری و چنــد خانــواری می گــردد. مخازنــی 
کــه از نظــر فنــی بــا گرم کن هــای وایلنــت مطابقــت دارنــد، در دو 
ــری،  ــاوت 120، 150 و 200 لیت ــدازه متف ــه ان ــد و س ــط تولی خ

ــند. ــود می باش موج
شــما دارای دو حــق انتخــاب بیــن مخــزن ذخیــره آب گــرم دارای 
عایق بنــدی بــا اســتاندارد بــاال ، و مخــزن بســیار کارآمــد دارای 

پوشــش عایــق خــاء و لولــه هــای عایــق دار هســتید.

تولید پیوسته آب گرم مصرفی بهداشتی 
پکیج هــای آبگــرم ترکیبــی بــا تولیــد پیوســته آب گــرم مصرفــی 
بهداشــتی براســاس روش فــوری ، چــاره مناســب بــرای صرفــه 
جویــی در فضــای مخــزن خارجــی هســتند. درصــورت افزایــش 
ــزن آب  ــک مخ ــانی ی ــه آس ــوان ب ــرم ، می ت ــرای آب گ ــا ب تقاض
گــرم سیســتم وایلنــت را روی تجهیــزات ترکیبــی، نصــب نمــود.

مخازن آب گرم در یک نگاه :
طیف گسترده ذخیره برای خانه های مجزا و نیمه مجزا

ــواری  ــا پکیج هــای آبگــرم دی ــی ب ــر فن ــل از نظ ســازگاری کام
گازســوز وایلنــت 

ــا تولیــد آب گــرم  روش دیگــر : پکیج هــای آبگــرم ترکیبــی ب
مصرفــی بهداشــتی

تولید آب گرم مصرفی بهداشتی و گرمایش بوسیله سیستم 
خورشیدی

بــا ترکیــب ســری atmoTEC و turboTEC دســتگاه وایلنــت 
ــی  ــه جوی ــیدی ، صرف ــتم خورش ــری auroTHERM سیس ــا س ب
کنترل هــای  لطــف  بــه  می شــود.  ایجــاد  انــرژی  در  واقعــی 
بــرای  همــواره  می توانــد  خورشــیدی  انــرژی  هوشــمند، 
گرمایــش آب گــرم مصرفــی اهالــی خانــه و همچنیــن پشــتیبانی 
ــه  ــد لول ــای قدرتمن ــود. کلکتوره ــتفاده ش ــش اس ــدار گرمای م
، تضمیــن کننــده  هــای خــاء و کلکتورهــای صفحــه مســطح 
مزایــای زیــاد انــرژی هســتند. سیســتم بــا مخــازن خورشــیدی 
ــود. ــل می ش ــاوت ، تکمی ــای متف ــا ظرفیت ه ــرم ب ــره آب گ ذخی

uniSTOR VIH R پکیج آبگرم دیواری با

auroSTOR VIH S با auroTHERM plus سری

مناسب برای تمام نیازها :

•

•
•



واحدگرمایش و تولید آب گرم

atmoTEC/turboTEC proatmoTEC/turboTEC plus

فن دارفن دارفن داربدون فنفن دارفن دارفن داربدون فن

VUW
240/5-3

VUW
242/5-3

VUW
282/5-3

VUW
242/5-5

VUW
280/5-5

VUW
282/5-5

VUW
322/5-5 H

VUW
362/5-5 H

محدوده ظرفیت گرمایش
حداکثر

حداقل

kW
kW

24,0
9,0

24,0
8,0

28,9
8,0

24,9
8,0

27,8
10,5

28,9
9,4

32,1
9,8

34,5
11,2

گرمایش

bar3حداکثر فشار مدار گرمایش

حداقل فشار سیستم برای شروع 
به کار

bar0,5

بلهنهعملکرد شروع بکار گرمایش

I6661010101010حجم منبع انبساط داخلی

آب گرم بهداشتی )صرفًا برای سری ترکیبی پکیج آبگرم(

kW2424242428283236حداکثر خروجی آب گرم

دبی آب گرم
30K =ΔT  

l/min11,511,513,411,513,413,415,317,2

bar10حداکثر فشار آب ورودی

bar0,15حداقل فشار جریان آب

تنظیم دمای آب گرم برای مصرف 
کننده

°C35-62

kg3939423839414141وزن

mm800 x 440 x 338ارتفاع × عرض × عمق

IP x 4Dکاس محافظت الکتریکی

پمپ دو مرحله ای با تغییرات دستی / اتوماتیکسایر موارد: کنترل پمپ

atmoTEC / turboTEC اطالعات فنی مربوط به سری

VIH R 120/6 B/MVIH R 150/6 B/MVIH R 200/6 B/Mواحدمخازن آب گرم برای ترکیب با دیگهای آب گرم 

زمینیزمینیزمینینوع نصب
ابعاد

EPP ارتفاع – کف تا درپوش
قطر

mm
mm

955
590

1090
590

1308
590

kg687997وزن بدون آب
اتصاالت هیدرولیک

آب سرد/گرم 
جریان اولیه برگشتی 

گردش آب

EN 10226
EN 10226

 EN 10226

R 3/4
R 1

R 3/4

جزئیات فنـــی
ظرفیت خالص

حداکثر فشار آب تغذیه
حداکثر دمای آب گرم مصرفی

l

bar

°C

117
10
85

144
10
85

184
10
85

)A برچسب( VIH R….M اتاف گرما درkWh/24h
(Wh/(24h*l*K))

0,83
)0,15(

0,85
)0,13(

0,87
)0,10(

)B برچسب( VIH R….B اتاف گرما درkWh/24h
(Wh/(24h*l*K))

1,0
)0,19(

1,2
)0,18(

1,4
)0,17(

40K= ΔT ، بازده آب گرم پیوسته
80˚C :دمای جریان اولیه آب

kW (l/h)19,0 )409(26,7 )575(33,1 )713(

فوالد لعابی با آند ایمنی منیزیمیپوشش مخزن

تهران  بلوار میــرداماد   بعد از نفت جنوبی  شمـاره 262  ساختمان نیــا
کدپستی:  1549844114    تلفن: 7000 2222-021      فکس: 3313 2222 -021

www.nia.ir

نماینده انحصــاری وایالنـت آلمان در ایران
NIA AIR CONDITIONING CO. Va
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