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 NIKE MYTHOS 24مدل  24000 مرگسیا جیپک کاتالوگ

 بای پس قابل تنظیم

بای پس، لوله ی انشعابی است که زمانی که آب داخل رادیاتور بر اثر رسوب و یا موارد دیگر مسدود می شود 

و یا با افت فشار در لوله ها مواجه هستیم به ورودی پمپ متصل می شود. همیین امیر من یر بیه  یرد  و      

 .حرکت آب به سمت رادیاتور می شود و فشار کمتری به پمپ وارد می شود

 ت نصب ت هیزات هیدرولیکی جانبیقابلی

قابلیت نصیب ت هییزات هییدرولیکی جیانبی را دارد و ایین       NIKE MYTHOS 24 مدل ایمر س پکیج

 .قابلیت موجب باال رفتن راندمان دستگاه و عملکرد بهتر پکیج می شود

 م هز به برد الکترونیکی با پردازنده میکروپروسسوری

دارای برد الکترونیکی با پردازنده میکروپروسسیوری   NIKE MYTHOS 24 مدل پکیج دیواری ایمر س

است. در اصل وظیفه برد رساندن فرمان به قطعات است. در صورت خرابی بیرد پکییج، بیرد بیه درسیتی بیه       

 .قطعات پکیج فرمان نمی دهد

  سیستم ضد یخ زد ی
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پکییج شیوفاد دییواری     برای اجتناب از یخ زدن آب در فصل زمستان، سیستم ضد ییخ زد یی بیر روی ایین    

تعبیه شده است که دیگر از یخ زد ی در فصیل زمسیتان خبیری نخواهید بیود و دسیتگاه کیارایی         ایمر س

 .مطلوبی خواهد داشت

 جرقه زن و مدوالسیون شعله الکترونیکی

وجود جرقه زن و مدوالسیون شعله الکترونیکی در پکیج ایمیر س از خیامو  و روشین شیدن زییاد پکییج       

 را شیعله  تیوان  شیده  درخواسیت   رمیای  بیا   کند. این مدوالسیون پس از ای اد شعله، مطابقجلو یری می 

 .کند می تنظیم

  م هز به ترموستات اتاقی

ترموستات اتاقی با بررسی و اندازه  یری دمای محیط به پکیج فرمان های نظییر روشین،خامو ، افیزای  و    

 ایین  ایمر یاس  سیتفاده از ترموسیتات اتیاقی دارد.   کاه  دما می دهد. این پکیج عملکرد مطلوب فصلی با ا

 .است بکاربرده خود های پکیج اکثر در قابلیت

 Aqua Celeris م هز به تکنولودی

میی   Aqua Celeris م هز بیه تکنولیودی جدیید    NIKE MYTHOS 24 پکیج دیواری ایمر س مدل

 .باشد

. 
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کت گارانت   ,دارد نصب رایگان  طبق تعرفه شر

 cm 24 ابعاد. عمق

 cm 75.1 ابعاد. ارتفاع

 cm 44 ابعاد. عرض

 ایمرگس برند محصول

 ایتالیا کشور صاحب برند

کت  ایمرگاز پاد تحت ضمانت شر

 میل ایران ,CE مشخصات کیل. استاندارد کسب کرده

 ایتالیا کشور سازنده  

 NIKE MYTHOS24 مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 منبع دوجداره  
ی

 ویژگ
 KG 24.2 kgمشخصات کیل. وزن  

 ندارد فن خروج    

 ندارد تعداد مبدل

ه آبگرم  ندارد مخزن ذخیر

 KW 23.6ظرفیت 

 IPX4D درجه محافظت در برابر عوامل خارج  

 
ی
 LITR/MIN 11.3درجه  30Cمشخصات کیل. دب  آبگرم مرصف

 
ی
 LITR/MIN 13.5درجه  25Cمشخصات کیل. دب  آبگرم مرصف

 KCAL/H 24000مشخصات کیل. ظرفیت واقیع 
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https://tasisat.com/height-main/24-cm/
https://tasisat.com/height/75-1-cm/
https://tasisat.com/width/44-cm/
https://tasisat.com/brand-country/italy/
https://tasisat.com/brand-country/italy/
https://tasisat.com/company-guarantee/%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d8%af/
https://tasisat.com/company-guarantee/%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d8%af/
https://tasisat.com/made-in/italy/
https://tasisat.com/made-in/italy/
https://tasisat.com/model/nike-mythos24/
https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/
https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/
https://tasisat.com/weight/24-2-kg/
https://tasisat.com/out-fan/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/out-fan/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/mobadel-number/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/mobadel-number/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/makhzan-zakhireh-water/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/makhzan-zakhireh-water/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/capacity-kw/23-6/
https://tasisat.com/capacity-kw/23-6/
https://tasisat.com/degree-protection/ipx4d/
https://tasisat.com/degree-protection/ipx4d/
https://tasisat.com/water-deby-consumer/11-3/
https://tasisat.com/water-deby-consumer/11-3/
https://tasisat.com/water-deby-consummer/13-5/
https://tasisat.com/water-deby-consummer/13-5/
https://tasisat.com/real-capacity/24000/
https://tasisat.com/real-capacity/24000/
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تاسیسات ت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت برای دانلود کاتالوگ سایر محصوال

تاسیسات مراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس  دات کام

 ل با بهترین شرایط در کنار شما هستند.تا انتخاب بهترین محصو دات کام
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