Importantes instruções de segurança

Prezado cliente:
Obrigado por escolher "ENERGY" caldeira a gás, uma caldeira de última geração, com estilo
elegância e tecnologia avançada.
L1PB série é uma caldeira de alta eficiência para aquecimento e produção de água quente, a gás
natural, GLP ou gás de carvão.
Graças ao sistema de controle por microprocessador e com ajuste de operação da unidade de autodiagnóstico, é avançado para a maior parte automático.
A potência de aquecimento é regulada automaticamente pelo sistema de controle.O poder para água
quente, é automaticamente e continuamente governado para garantir a entrega rápida e conforto em
todas as condições operacionais.
Tudo que você precisa fazer é apenas definir a temperatura da sala e ajustar a temperatura de saída
desejada para a água quente.
O sistema inteligente vai fazer isso por você.
Esperamos que você possa desfrutar da experiência confortável e com segurança da nossa
caldeiraque traz para você.

Aviso
1. O gasoduto do dispositivo deve ser airproofing, empresa de instalação de tubulação de gás
apenas empresa qualificada pode fazer isso.
2. Se houver qualquer defeito na instalação do sistema de escape do ar de descarga, será
possível para o arrendamento verificar com cuidado e manter a sua posição.
3. O dispositivo é com válvula de descarga do sistema.Se a pressão da água para a água de
abastecimento e excedido, a água será descarregada a partir da porta soltando água.Assim,
um tubo precisa ser instalado para a porta, a fim de proteger o seu ambiente de vida.
4. Napossível condição de congelação, se o dispositivo não for utilizado ou não pode ser
reparado a tempo, por favor, descarregar toda a água do sistema (deve haver uma válvula
descarga,água no ponto mais baixo do sistema de tubo de água).
5. Se há algumas coisas erradas com o cabo de alimentação, apenas o fabricante, ou após o
serviço de departamento ou algum técnico qualificado, podealterá-lo para evitar o perigo de
ocorrer.
6. Este dispositivo deve ser instalado com a porta de menor serviço.
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Breve introdução
Duas vantagens

•
•



Aquecimento confortavelmente
Ajustar o rendimento da combustão, que faz com que o aquecimento mais
confortável.
Para além do sistema doméstico radiador de ar condicionado e radiador chão
com sistema de aquecimento da caldeira correspondem
Excelente abastecimento de água quente domestica.
• 13,5 kg / m de água fluxo de câmara atender sua demanda diária.
• Equipado com o mais recente sistema inteligente de temperatura, a caldeira
pode ajustar a temperatura da água, mesmo em condições de mudança
freqüente de água sob pressão e condições de baixa pressão.
• Tanque de água opcional o calor pode fornecer água quente para várias
salas.

Principal característica


Baixo ruído, a instalação rápida e fácil operação
 Inverno / Verão botões de modo alterar, definir o aquecimento ea temperatura
da água quente doméstica a seu pedido.
 Interruptor proporcional pode ajustar a chama, a fim de controlar a temperatura
do sistema de aquecimento, a seu pedido.
 Temperatura de exposição do fluxo de água, de mau funcionamento do código.
 Válvula de segurança abre-se automaticamente para liberar a pressão para
proteger a caldeira e evitardanos, quando a pressão da água alcança a 0,3
Mpa.
 Proteção extremos de temperatura.








A caldeira irá encerrar o programa de trabalho, quando superaquecido ou um
mau funcionamento do sensor de temperatura ocorre.
Pressão negativa hermeticamente queima, menos consumo de oxigênio no
interior.
A caldeira irá parar de funcionar automaticamente quando o tubo de entrada e
do tubo de saída está bloqueado apenas quando avaria é resolvida a caldeira
pode ser reiniciada.
De ionização de chama dispositivo de monitorizaçãoirá funcionar para desligar
a operação em caso de falha da ignição ocorre no início ou durante o processo
de combustão.
Proteção de congelamento, se a temperatura da água no sistema de
aquecimento cair abaixo de 8 graus centígrados, abomba de circulação vai
começar a trabalha e não vai parar até que a temperatura da água aumente
para 10 graus centígrados.Quando a temperatura cai para 5 graus centígrados,
o sistema de aquecimento irá funcionar até que atinja 30 graus centígrados.Em
certas condições, a função de proteção de congelamento pode ser afetada
quando a diferença de temperatura entre ambiente e do gasoduto. É
demasiado
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Parâmetro técnico
Sistema de aquecimento
Modelo

L1PB-28E001

Tipo de gás.

Gás natural, GLP, gás, carvão Artificial

A capacidade nominal de entrada.

KW

29.8

A capacidade nominal de saída.

KW

27.8

Min. capacidade de entrada.

KW

5.8

Min. capacidade de saída.

KW

5.0

%

93.3

Mpa

0.05-0.3

Max. A temperatura da água de aquecimento.

ºC

90

Faixa de ajuste da temperatura da água de aquecimento.

ºC

25-80

Nominal dealimentação de energia elétrica.

W

120

Grau de proteção elétrica.

IP

X4D

Volume do tanque de expansão

L

8

Tanque de expansão prelead.

Mpa

0.1

Área de aquecimento

M2

80-250

Eficiência.
Pressão de trabalho do sistema de aquecimento.

Fonte de alimentação

220V~50Hz

Referência consumo de gás natural (12T)

M³/h

1.43~3.03

GLP (20Y)

Kg/h

1.16~2.45

Kg

42

Peso líquido

Sistema de Água Quente Domestica.
Modelo

L1PB-28E001

Max. Pressão de trabalho.

Mpa

0.7

Min. pressão de trabalho

Mpa

0.05

Kg/min.

16

ºC

30~60

Min. fluxo de água quente para a partida

Kg/min.

2.0

Fluxo limitado

Kg/min.
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Capacidade de água quente com Δt = 25K
Água quente faixa de ajuste de temperatura (3 º C)
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Sistema de água quente domestica.
Modelo
Gás natural
GLP
Gás de carvão artificial

L1PB-28E001
2000
Pa
Pa
2800
Pa
1000

Caldeira a gás dentro da estrutura
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Caldeira agás , principio do sistema e gráfico da bomba
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Instruções de segurança e cautela
Aviso


Água armazenada na caldeira não pode ser usada para beber ou
cozinhar.Apenas para o uso diário.



Tipo de gás deve estar em conformidade com o tipo de marca .



Por favor, use o 220 v/50Hz AC com o plugue fornecido .Para manter a
segurança, a caldeira deve ter ligação terra.



A manutenção dacaldeira deve ser por um técnico qualificado e autorizado.



Por favor, mantenha a ventilação nos momentos em que a caldeira funciona.



Desligar a válvula de energia e gás quando a caldeira está em mau
funcionamento verifique o manual de instruções ou informar o engenheiro
profissional para reparação.



Verifique o medidor de pressão da água freqüentemente quando a pressão é
muito baixa, a caldeira pode parar de trabalhar eo código de avaria apresenta
na tela.Coloque água e mantenhaa pressão entre 0.1-0.12Mpa (1-2bar).



Para evitar o congelamento no tempo frio, manter ligado o fornecimento de
gás.



Desligue a energia elétrica e cortar o fornecimento de gás quando você não
usar por um longo tempo.Drenar a água para fora da caldeira completamente
para evitar danos de congelamento.



A caldeira deve ser ligada com o sistema de aquecimento, incluindo um
condutor de gáse uma saída.



Caldeira e Burnet devem ser instalada e mantida apenas pelo instalador de
aquecimento qualificado / técnico de serviço.O não cumprimento do manual
pode resultar em ferimentos graves ou danos materiais.



O equipamento de segurança e dos dispositivos automáticos de regulação da
caldeira é proibido de ser mudado em seu próprio país.

Instruções de segurança


Não instalar a caldeira de fora da casa.



Desligue o fornecimento de energia e de gás quando for faze a limpeza da
caldeira.



Manter a caldeira longe de materiais combustíveis, esp. materiais plásticos.



Não bloqueie a saída de ventilação e entrada com algodão ou papel.



Se há cheiro de gás ou cheiro de combustível, por favor, não ligue os
aparelhos eletrônicos, como telefone interruptor.Siga as instruções abaixo:
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•
•
•

Abrir a janela.
Desligar o fornecimento de gás.
Notificar o técnico.



Não molhe a tomada eletrônica e caldeira.



Crianças e pessoas com deficiência não devem ser autorizados a utilizar a
caldeira.



Mantenha o material de embalagem de caldeiras fora do alcance de crianças,
pois pode ser perigosos.



Não puxe ou corte a curvado cabo de alimentação.

Afusãoenchimento de água e de drenagem
Afusão.


Antesafusão, ligue atorneiraautomáticoda bomba de circulaçãoea válvula
de arde ventilaçãono finaldo sistema de aquecimento.



Encherde água suavementena posição predefinida paraafusãono tubodo
sistema de aquecimento, observar omedidor de pressãono painel de
operação, parar de enchercom águaquando a pressão atingeentre0,10,12Mpa(1-1. 12 bar).



Ligar acaldeira(nãoligar aválvula de gás), o arranque da bombafunciona
quandoa pressão cai para1 bar,desligar acaldeira



Continuar
aencherde
águasuavementeemmãosatéo
medidoraponta
para0,1-0,12(1-1,2 bar).Reiniciea caldeira(não abraa válvula de gás), a
bomba vaicomeçar a correr.quando a pressãocai novamente,repita os
passos acimaaté que a pressãomantémfirmemente em0,1-0,12Mpa(1 1,2bar).



Desligara válvula dorespiradouro de arna extremidadedo sistema de aquecimento



cuidado:comoo ar nãopode ser esgotadoda caldeiracompletamente
àafusãoa primeira vez, o ar restante podeir comvapor nosistema de
detecção depressão da água.o que pode resultarno sistema
deproteçãolace-água-em execução. encher a águaaté quea pressão
atinjaa,1-,12 Mpa(1-1,2 bar).girar o botão de"reset",reiniciaraté que
osystemafuncionede forma constante

Recarga da água
A caldeira está equipadacom uma válvulamanual paraderrameereabastecimento de água.
Adicionarágua quando apressão da água éinferior a 0,1MPa (1 bar) durante a operação.





Desligara fonte de alimentaçãoda caldeira
Verifique senão hávazamento de águado sistema de aquecimento
Gire aafusão/ válvula dereabastecimento de águaemsentido anti-horário
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Observeo medidor depressão da água, até que a pressão da
águaatinge0,1-0,12Mpa(1 -1,2 bar), vire aafusão/recargaem sentido horário,
e fechar a válvula.
Reiniciea caldeira

Recuperaçãodo sistema de aquecimento


Verificar a pressão dosistema de aquecimentoregularmente. a
caldeiraladomedidor de pressãodeve ser apontado paraa 1 -1,2 bar.se a
pressão forinferior a 1bar (de caldeira a frio), oreabastecimentode
águaporaspersãode válvulanofundo da caldeira.
ATENÇÃO
Desligara válvula derecargaapósoenchimentoacabado, se a pressão do
sistema de aquecimentoaumentara 3bar,a válvula de segurançaserá aberta.
Entre em contato como técnico.

Operação do Painel
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Diagrama do circuitoda caldeira
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Manual do Usuário
Ignição da caldeira
Antes da ignição, verifique com o dedo, se a água no equipamento,é complete ou
não, o manômetro a ponta para posição entre 1 bar e 1.2bar.
•

Abrir a válvula de gás da caldeira.

•

Pressione o botão (1) ou (2), e definir a caldeira para o verão

ou

inverno.
Nota: Após cada alteração, por favor, solte o botão e mudar para a próxima
função.
•

Ao configurar o modo de Verão, a temperatura da DWHé regulada pelo
botão
ao configurar o modo de inverno, a temperatura de CH é
ajustada por botão (4) e a DHWainda ajustado por o botão (3). Pressione
(+), a temperatura aumenta, e pressione (-) temperatura diminui.
Nota: A temperatura da água para a água quente é decidida pelo fluxo de
água e temperatura da água em, de modo que a temperatura de saída da
água pode alterar um pouco em comparação com a temperatura definida. A
partir deste momento a caldeira irá operar automaticamente, quando não há
necessidade de aquecimento, a caldeira entra em estação de espera, que
quer dizer ,com potência, mas sem chama.

Para a instalação e manutenção
Desembalar
A caldeira é embalada com caixa de papelão e deve ser desembalado nas etapas
seguintes.




Coloque o lado comprido do pacote a caldeiras no chão, como mostrado no
diagrama a baixo.
Corte as fitas adesivas.
Retire a caixa de papelão, como mostrado no diagrama a baixo.
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Inspeção e aceitação
Os seguintes acessórios principais são fornecidos em conjunto com a caldeira:






Manual de instruções para operação e instalação.
Inspeção qualificada.
Pendurado placa e parafusos.
Componentes de ligação e arruelas para sistema de água.
Placa módula para instalação de tubo de gás de combustão, por favor,
consulte a lista de embalagem para mais detalhes
O manual de instruções de operação e de instalação é fundamental e
importante para a instalação e manipulação.Por favor, leia-o atentamente e
mantê-lo intacto

Dimensão
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Requisito para ambiente interno



A caldeira deve ser instalada em uma sala onde é fácil e conveniente para
esgotar gases de combustão e aspirar o ar fresco de fora.
A caldeiranão deve ser instalada nos seguintes lugares:
• Ao ar livre.
• Quarto, sala de estar e porão.
• Armário

Para a instalação
instalação comsistema antigoe /ou renováveis


A cabeça da bombaa circulação eo fluxodeve coincidir com osistema de
caldeira



Todo o sistemadeve estar limpo,semsedimentos, ferrugem ou vazamento.



Enquantoaffusingereabastecimentode água, umágua-purificação deve ser o
equipado



O fabricante não é responsável pelos danos causados pela instalação
incorreta dos dispositivos de ventilação de ar do sistema.
Requisitos para água adequada.
Valor do PH
6~8
Condutividade elétrica
<200
SO42<50ppm
Cl
<50ppm
Teor total de ferro (Fe)
<50ppm
Dureza total
<35
Conteúdo de álcali
<0.3ppm
S2Nil
+
NH4
Nil
Si2+
<20ppm

Instalação comsistema antigoe /ou renováveis


Nãoinstalara caldeira em um localperto dequalquermaterial combustível



A paredeem que acaldeiraestá instalada deveser capaz desuportar um
pesode 45 kgtravar, e se o seufeito de materiaiscomburente, deve ser
coberta comanti-comburente pelo menos, 3milímetrosde espessura



Nunca instalea caldeiraem lugaresonde os medicamentosvoláteissão
armazenadosou usados



Não instalea caldeirasob qualquerequipamento ouplataformaperigosoque
ocasionequeda



Não instalara caldeiraacima deaplicativosde outros gases



A saída do tubo degásde combustão deve serinstaladoem locaiscom boa
ventilação
13



Para o gás naturale os usuáriosde GLP, tubulação de gásD15pode ser
usadonoentanto, aconselhamos que você usaD20tubo, o tuboredutor
deconexão com omedidor de gásdeve menosdo queD15



Manter uma tensãoestável de220 v,usarregulador de tensãoconstante.



É proibido o uso defiode cânhamopara a conexãoda tubulação,usargrossasfitasde
plástico.se o cânhamotem que ser usadoemcertas condições, por favor, limpar
completamenteos tubos dear comprimidocomapressão de 8bar.



Radiadorde150 metros quadradospodeser instaladoem uma sala, você tem que
instalar o filtroem forma de Ynaágua de retornodo sistema de aquecimento.



A saída daválvula de segurançadeve ser conectada aoescoamento, não
haveráqualquer válvula notubo de ligação.
Para o sistemacom radiadores ferro fundido,por favorlimpar completamenteos
tubose radiadorescomalta pressãode água oude ar comprimidoàs 8bar de
pressão.Em áreas ondea qualidade da águaé pobre, por favor, limpe o
sistemavárias vezes,utilizarágua amaciadaporaspersãodosistema.

Fixar a placa pendurada para instalação







Ajustar a placa pendurada com uma gradiente.
Adicionar arruela se necessário
Marcar os pontos de fixação
Tirar a placa de suspensão e furos na parede
Tirar a placa pendurada na parede com parafusos
Ajustar o nível com uma gradiente

Atenção: o espaço min. deve ser permitido com a finalidade de manutenção,
como mostra a imagem da direita.
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A conexão do sistema de água
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Instalação detubulação de gásetubulação de gásde
combustãoCoaxial
Conexão detubulação de gás
Antes de ligartubos de gás, verifique:
 Se o tipode gás fornecidocorrespondentes aosespecificadosna placa de
identificaçãodacaldeira.Quaisqueroutros tipos de gásnão especificadosna
placa de identificaçãonão devem ser utilizados.
 Saber se ostubos de gássão limpos.
 Instaleum filtro de gás, se houver partículas sólidas nogás.por favorverifique
o apertode todas as conexõesapós a instalação
 Não useo tubo de gás, como o fio de terra
 Deve haver umtubo, que se liga de saídada válvula de segurançaao solo.

Instalação de tubulação de Gás de combustão
Notar:




Porfavor,use otubo degás fornecidode combustão.Nãomodificaro tubo
degás de combustão
O tubo de gásde combustão deve serinstaladocom uma inclinaçãopara
fora,2 graupara assegurarque a águaflui para forada condensação
O tubo degás de combustãodeve ser envolvido commaterial refratáriomais
espesso do que200 milímetros, quando ele passa poruma parede
commateriaiscomburentes.



Não coloque otubo noteto.se você tem quefazer isso,cobriro tubo degás de
combustãocommaterial refratáriomais espesso do que20 milímetros.



Oespaçoentre o tubo degás de combustãoea paredeque atravessanão deve
ser carregadocom artigosrígidos, tais como o cimento,o que o
tornainconveniente paraa manutenção.



Asaída e de entradadotubo de gásde combustãodeveser estendido paraa
parededo lado de fora, e não devem ser bloqueados.manter
aventilaçãodeexaustãoe ar de entrada.



A distânciaentre a borda superiordo tubo degás de combustãoea
construçãoacimapode ser superior a45 milímetros.
Se o tuboestendidosão usados,todas as juntasdevem ser bemfechadas
enão haverávazamento degás de combustãoemcasa.




Tubulação de gásde combustãocoaxial
O gás de combustãocoaxialpode ser ajustado paraa direcçãomais adequadade acordo
coma exigência deinstalação.a tabela a seguirmostraos comprimentoslineares detubo
degás de combustãocom ou semfluxode limitaçãodo fluxo deanellimitadoraneldeve ser
retiradacomuma chave de parafusos.
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Instalação detubo coaxialdos gases de combustão






Um furode 105mmna paredede acordo como módulo de instalação.O
conjuntoteráuma divisãopara baixode 2 º grauparafora.
Queo tubo degás de combustão éinstaladona parede lateral, desenhar uma
linha horizontala partir do centrodo módulo paraocentro do tubode saída do
gásde combustão.
Desenhar um círculode 105mmde centragemdo centro dotubode saída
dogás de combustão
Brocade acordo com ocírculo desenhadoacima.

Para a instalação
Conexão da tubulação de gás de combustão estendida
Todo o comprimento do tubo de gás de combustão é decidido pela distância entre
a caldeira montada e o local da tomada de posição do condutorde gás de
combustão.A distância também decide se o ciclo de fluxo limitado deve ser
removido e se o tubo alargado deve ser usado.Consulte o diagrama abaixo.





Estender o padrãode gás.chaminépara fora através dofuro na parede
Instalaraflangesdetubulação de gásde combustão
Instalara uniãocotovelona saídado tubo deentrada degás de
combustãoedacaldeira
Conectarostubos de gásde combustãoprolongadoscomo cotovelo eotubo
padrão.
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Atenção para a instalação de tubulação de gás de combustão.





Preste atenção à tensão do ar de gás no tubo de gás de combustão.
Ao instalar a união cotovelo, por favor, certifique-se que seu tubo interno está
bem articulado com o tubo de escape do gás de combustão na caldeira e todos
os tubos estão bem ligados com a caldeira.Não deve ser inferior a30 mm
entre o cotovelo e o tubo padrão e entre as duas extremidade do tubo
extensor , para assegurar a estanqueidade ao ar em toda tubulação.
A ligação da chaminé da tubulação inclui conexão padrão e conexão
estendida. De qualquer maneira apenas um tubo padrão é usado.
O número de cotovelos e tubos estendidos não pode exceder o comprimento
da linha.

Sistema de aquecimento
Osistema de aquecimentopode ser dividida emváriasformascom basenoequipamento
de aquecimentodo lado de fora(o sistemaa seguir são parareferência):.

Sistema de aquecimentode radiador


Sistema de aquecimentode radiadoré a forma maiscomum, o esboçode conexão é
oretrato3,1porque a cabeçabomba de circulaçãoé limitada. Você tem que considerara
diminuira pressão dosistemaao usar osistema de aquecimento.



CUIDADO:
• Escolhao tipo certoea taxa decolocação porcalculara carga térmicanecessáriada
sala
• Escolha olocal de instalação eformade colocaçãocorretamente
• Nãousar o sistema deaquecimentoem série
• Nãousarradiador de ferro fundido, se o espaço émais de 120metros quadrados.
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Piso aquecido com sistema de Radiador
Com designpreciso,aquecimento por piso radiante,correndo atravésda seguinte
maneira:colocartubulação de águaquente comtemperatura baixasob a terra.Utilizar
airradiaro calor da águaquentecom a temperaturabaixano
concreto, rochacheia
recolher o calor, primeiro, aquecetodo o chãode maneira uniforme,em seguida,
transfereocalorpara o chão,para aquecer o ambiente, como resultado,o
modobrotaapenasvários anos,e isso é bom, tendo em conta oconforto. Como a
imagem3,2
•



ATENÇÃO
• A temperatura domeio de transferência decalor não podeultrapassar os
60graus centígrados
• Ocomprimento total docircuito em anelnão podeexceder os 70m,e no
centrodo tubocom a distânciaentre ocentro é120-200milímetros.
• Separador de águaeesgoto de águadevem ser equipados paraajuste
• Não deve haver qualquerligação para ostubos definidos.
Características dosistema de aquecimento dechão:
• Próprio paraa fisiologia humana, mais confortável, a transferência de baixa
temperatura, aquecimentopor radiação.
• Alta eficiência,ocupam menos espaço
• Desempenho de vidalonga, comsegurança, difícil de vazar.
• Aquecimentoestável
• Fácilde controlar,separadamentefornecer calorpara cada quarto.
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Ventilador do sistema de aquecimento da bobina
Para o usuário quetem o sistema decondicionador dear central, eles podem fazer
pleno uso dabobina do ventiladordo ar condicionadopara aquecer oquarto,para que
você nãoprecise usar um outrosistema, você podereduzir o investimento, o
calorno inverno earrefecimentono verão.

Atenção:
 Quando o sistemade aquecimento usaa bomba doar condicionado centraltem
em atençãoos princípios de funcionamentoda caldeira, e melhorar o
circuitoparte do controle dear condicionado centralda bomba.
 Preste atenção para a característica de água razoável de todo o sistema.
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Sistema de água quente domestica




Sistema de água quente é para atender a demanda de água quente domestica,
diz que o banho é composto de caldeira, tubulação, equipamentos sanitários
(os sistemas a seguir são para referência).
Geralmente, existem dois sistemas com base nos diferentes equipamentos e
teoria: Sem sistema de água de tanque simples e com um sistema de
reservatório de água.

1. Sem sistema de reservatório de água.
 O sistema é composto de caldeira equipamento de água, quente sanitária de um
tubo.A caldeira está ligada a equipamentos sanitários por tubo.Como a imagem
3,4.

 Quando se liga a torneira de água quente, a água passa através da
caldeira, a função de água quente sanitária funciona, e aquece o que
passa através da caldeira.Agora você tem que drenar a água fria para
fora, em seguida, ele saià água quente.
 O sistema é terno para o equipamento que os tubos de água quente
não são muito longos, (a caldeira está perto de ser um equipamento
onde a água quente é usada).O sistema é fácil de instalar, menos
investimento, e pode fornecer água para 2-3 locais.
Índice analítico

2. Com o sistema dereservatório de água


O sistema consiste decaldeira,bomba de circulação,tanque de
água,tubulação, equipamentos deágua quente sanitária, que ligados entre
si.
 O princípio de funcionamentoé, quandoem necessidadede água quente,a
água passaatravés do tubo, o sensor de fluxointerruptorfunciona, einicia a
funçãode água quente sanitáriapara fornecer águaquentepara o utilizador.
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O tanque de águaé equipado comum sensor de temperatura, o qual pode
assistira temperatura no interiordo tanque.quando a temperatura éinferior
àtemperatura definida, o sensor enviaa informação paraa bombaque
começa afuncionar,em seguida,a água nostubos defluxo, de modo a função
de aquecimentoda caldeira deiniciar,em que a temperaturano reservatório
atingira temperatura programada,o sensor de temperaturaparadar um
sinalda bomba, o que irá parar de funcionar.A temperatura da águapode
sermantidaestávele garantir o fornecimentoem tempo real deágua quente.
O sistema tema bombade circulaçãode água quente, além disso, o sistema
com um tubolongo.Ele pode fornecerágua quenteimediatamente.Além
disso, temos um tanque de água, que pode fornecer 3-5lugarescom
águaquentetemperatura estávelmuito mais confortável.
Atenção:
O sistema deveequipara bomba
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