
 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 1 | صفحه

  

 NIKE STAR 24 4Eمدل  24000 مرگسیا جیپک کاتالوگ

 مجهز به برد الکترونیکی با پردازنده میکروپروسسوری

 NIKE STAR برند ایمرگاس مددل  پکیج شوفاژ دیواری برد الکترونیکی با پردازنده میکروپروسسوری در

24 4E   تعبیه شده است. در حقیقت برد، فرمان ها را به قطعات می رساند. در صورت خرابی برد پکیج، بدرد

 .به درستی به قطعات پکیج فرمان نمی دهد

 سیستم ضد یخ زدگی

ل فصد  در آب زدن یخ از که است زدگی یخ ضد سیستم دارای NIKE STAR 24 4E پکیج دیواری مدل

زمستان جلوگیری می کند. وجود این سیستم از یخ زدگی لوله ها در فصدل زمسدتان مدی کاهدد در نتیجده      

 .پکیج و رادیاتور کارایی مطلوبی خواهند داشت

 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 

افت فشار در لوله ها مواجه هستیم به ورودی پمپ متصل می شود. همدین امدر منجدر بده گدرد  و      و یا با 

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

 قابلیت نصب تجهیزات هیدرولیکی جانبی
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و ایدن  قابلیدت نصدب تجهیدزات هیددرولیکی جدانبی را دارد       NIKE STAR 24 4E مدل پکیج ایمرگس

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

 جرقه زن و مدوالسیون شعله الکترونیکی

از  NIKE STAR 24 4E وجدود جرقده زن و مدوالسدیون شدعله الکترونیکدی در پکدیج ایمدرگس مددل        

 گرمدای  بدا   له، مطابقخامو  و روشن شدن زیاد پکیج جلوگیری می کند. این مدوالسیون پس از ایجاد شع

 .کند می تنظیم را شعله توان شده درخواست

  مجهز به ترموستات اتاقی

ترموستات اتاقی با اندازه گیری فضای موردنظر به پکیج فرمان هایی نظیر روشن،خامو ، افزایش و کداهش  

با ترموستات اتاقی عملکرد مطلوبی  NIKE STAR 24 4E مدل پکیج دیواری ایمرگس دما می دهد. این

 .می باشد  CARv2 و MINI CRD در فصل های مختلف سال دارد. این ترموستات اتاقی در دو مدل

  Bithermal مجهز به مبدل

و  گرمدایش  دارای مبددل دو منظدوره جهدت تد مین     NIKE STAR 24 4E پکیج دیواری ایمرگس مدل

 .خواهد شد قیمت پکیج ایمرگس آبگرم سریع است. گفتنی است چنین ویژگی هایی موجب تغییر
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کت گارانت   ,دارد نصب رایگان  طبق تعرفه شر

 cm 24 ابعاد. عمق

 cm 75 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 STAR 24 مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 منبع دوجداره  
ی

 ویژگ
 KG 24.6 kgمشخصات کیل. وزن  

 ندارد فن خروج    

 تک مبدل 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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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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