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 مشخصات فنی:

 ظرفیت دستگاه (k.cal/h 430.000الی  17.000) KW 500الی  20

 جنس دستگاه آلومینیوم - مس –استیل 

EGO 0-45 °C  ترموستاتمشخصات 

 کمترین بار الزمه فشار اتمسفر

 نوع انرژی انرژی برق و سوخت های فصیلی نظیر گاز و گازوئیل

 کنترل پنل ترموستات دیجیتال اتوماتیک

 مقاوم به زنگ و پوسیدگی در مقابل آب شور 

 آب خروجی و ورودی حرارتی های سنسور به مجهز  

 دارای سیستم مانیتورینگ و آالرم 

 باال کارایی بسیار مبدل حرارتی با  مجهز به 

 عملکرد توام گرم کردن و سرد کردن آب 

 2 سال گارانتی 

 سایر مشخصات

 

 

 

 

 

 توضیحات:

مبدل های حرارتی یکی از مرسوم ترین سیستم های گرم 

کردن آب میباشد. انرژی گرمایشی آب قابل تامین از گاز، 

نیاز  وبسته به شرایط د و انرژی برق میباشسوخت های مایع و 

 د.و تولید میشو مختلف طراحیمزرعه در ظرفیت های 

ان با گرم کردن آب مزرعه عمل سرد ممبدل های حرارتی همز

کردن آب را نیز ایفا میکنند، از این رو برای کنترل دما در 

مناطقی با اختالف درجه حرارت باال و در مزارع پرورش ماهی 

مدار بسته و صنعتی استفاده از مبدل های حرارتی توصیه 

 میشود. 

 

 

 

 

 



 

 

 لیست تجهیزات فیلتراسیون شرکت آکواراز
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 مشخصات فنی:

 ظرفیت دستگاه (k.cal/h 10.000الی  1) KW 100الی  1

 جنس دستگاه استیلفشرده و  پالستیک

0-40°C مشخصات ترموستات 

 کمترین بار الزمه فشار اتمسفر

 نوع جریان برق در دو نوع مونو فاز و تری فاز

 پانلکنترل  ترموستات دیجیتال اتوماتیک

  پوسیدگی در مقابل آب شورمقاوم به زنگ و 

  نشانگر درجه آبمجهز به سنسور های 

 دارای سیستم مانیتورینگ و آالرم 

 بدون نیاز به مبدل حرارتی 

 قابلیت تعمیر و نگهداری آسان 

 نصب آسان 

 مصرف پایین انرژی 

 مناسب برای مکانهایی با فضای کم 

 2 سال گارانتی 

 سایر مشخصات

 



 

 

 آکوارازلیست تجهیزات فیلتراسیون شرکت 
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 مشخصات فنی:

 ظرفیت دستگاه (k.cal/h 17.000الی  1) KW 200الی  1

 جنس دستگاه در دو نوع پالستیکی و استیل

EGO 0-45 °C مشخصات ترموستات 

 کمترین بار الزمه فشار اتمسفر

 نوع جریان برق در دو نوع مونو فاز و تری فاز

 کنترل پنل اتوماتیکترموستات دیجیتال 

 مقاوم به زنگ و پوسیدگی در مقابل آب شور 

 مجهز به سنسور های حرارتی ورودی و خروجی آب 

 دارای سیستم مانیتورینگ و آالرم 

 بدون نیاز به مبدل حرارتی 

 مناسب برای مکانهایی با فضای کم 

 2 سال گارانتی 

 سایر مشخصات

 

 توضیحات:

حرارتی و تاسیسات لوله پمپ آب گرم بدون نیاز به مبدل 

کشی مضاعف در کمترین فضای ممکن عمل گرم کردن آب 

را با استفاده از نیروی برق انجام میدهد. در دو نوع پالستیکی 

و استیل تولید میشود و بسته به نیاز سیستم در توان های 

متفاوت تولید میشود. پمپ آب گرم در مراکز تکثیر و تولید 

 های شنا بسیار پر کاربرد میباشد. ماهیان گرم آبی و استخر

 


