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 VICTRIX 24 TT ErPمدل  24000 مرگسیا یچگالش جیپک کاتالوگ 

 راندمان باال

ایمرگس و انتشار کمترر گازارای آالینرده در ایرن      پکیج چگالشی به جهت استفاده از تکنولوژی چگالشی در

 .بود خوااد باالتر  مدل اا، راندمان پکیج نسبت به مدل اای بدون چگالش

 (ErP) مجهز به پمپ سیرکوالسیون کم مصرف

مجهز به پمپ سریرکوالتور کرم مصررف     VICTRIX 24 TT ErP ایمرگس مدل پکیج چگالشی دیواری

مبنی بر بهبود کارایی محصوالت گرمایشری پیرروی مری کنرد       ErP ستورالعمل جدیداست و امچنین از د

 .پمپ سیرکوالتور برای تهیه آبگرم در سیستم اای گرمایشی صنعتی و خانگی به کار می رود

 سیستم ضد یخ زدگی

 خرود  ارای  پکریج  روی را زدگری  یخ ضد ایمرگس برای جلوگیری از یخ زدن آب در فصل زمستان، سیستم

یه کرده است که دیگر از یخ زدگی در فصل زمستان خبری نخوااد بود و دستگاه کارایی مطلوبی خوااد تعب

 .داشت

 بای پس قابل تنظیم

بای پس، لوله ی انشعابی است که انگامی که آب داخل رادیاتور بر اثر رسوب و یا موارد دیگر مسردود مری   

رودی پمپ متصل می شود  امین کار موجب گررد  و  شود و یا با افت فشار در لوله اا مواجه استیم به و

 .حرکت آب به سمت رادیاتور می شود و فشار کمتری به پمپ وارد می گردد
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 تنظیم حداقل و حداکثر شعله

، حداقل و حداکثر شعله بوسریله بررد کنتررل    VICTRIX 24 TT ErP مدل پکیج چگالشی ایمرگس در

 .می شود

  مجهز به ترموستات اتاقی

ترموستات اتاقی با سنجش دمای محیط، دستورات مختلفی اعم از روشن،خامو ، افزایش و کااش دمرا بره   

و سنسور  CARv2 مدل در اتاقی ترموستات از استفاده با فصلی مطلوب عملکرد پکیج این  داد می  پکیج

 .این قابلیت در اکثر پکیج اای خود بکاربرده است ایمرگس .محیطی دارد

 خارجی و داخلی فضااای  درقابلیت نصب 

را می توان در داخل ساختمان و خارج ساختمان  VICTRIX 24 TT ErP مدل پکیج چگالشی ایمرگس

   .نصب نمود  در انگام نصب در خارج از ساختمان به نوع دودکشی توجه نمایید
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 A گرید انرِژی

کت گارانت   ,دارد نصب رایگان  طبق تعرفه شر

 cm 27.6 ابعاد. عمق

 cm 74.8 ابعاد. ارتفاع

 cm 44 ابعاد. عرض

 ایمرگس برند محصول

 ماه گارانت   30 مدت گارانت  

 ایتالیا کشور صاحب برند

کت  ایمرگاز پاد تحت ضمانت شر

 24000 ( KCAL/Hمشخصات کیل. ظرفیت ) 

 میل ایران ,CE کیل. استاندارد کسب کردهمشخصات  

 ایتالیا کشور سازنده  

 VICTRIX 24 TT مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 ( 220تک فاز )  نوع فاز

  
 منبع دوجداره

ی
 ویژگ

 KG 32 kgمشخصات کیل. وزن  

 inch 3/4 سایز لوله گاز  

 LITR 8ظرفیت منبع انبساط 

 INCH 3/4 inchمشخصات کیل. سایز لوله مدار گرمایش 

ه آبگرم  ندارد مخزن ذخیر

 KW 24ظرفیت 

 KCAL/H 24000مشخصات کیل. ظرفیت واقیع 

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

 مشخصات  
ی
 LITR/MIN 13.5درجه  25Cکیل. دبی آبگرم مرصف

 

 

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/energy-grade/a/
https://tasisat.com/energy-grade/a/
https://tasisat.com/height-main/27-6-cm/
https://tasisat.com/height/74-8-cm/
https://tasisat.com/width/44-cm/
https://tasisat.com/guarantee-time/30-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c/
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/capacity-kcal-h/24000/
https://tasisat.com/capacity-kcal-h/24000/
https://tasisat.com/made-in/italy/
https://tasisat.com/made-in/italy/
https://tasisat.com/model/victrix-24-tt/
https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/
https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/
https://tasisat.com/faz-type/single-phase/
https://tasisat.com/weight/32-kg/
https://tasisat.com/gaz-pipe-size/3-4-inch/
https://tasisat.com/expansion-capacity-litr/8/
https://tasisat.com/expansion-capacity-litr/8/
https://tasisat.com/saiz-pip-heating/3-4-inch/
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/24/
https://tasisat.com/capacity-kw/24/
https://tasisat.com/real-capacity/24000/
https://tasisat.com/real-capacity/24000/
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/


 
 : 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(

 4 | صفحه

 

 

 

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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