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 VICTRIX EXA 28 ErPمدل  28000 مرگسیا یچگالش جیپک کاتالوگ 

دارای مبدل چگالشی از جنس استنلس استیل است که اینن   VICTRIX EXA 28 ErP چگالشی پکیج

از نوع چگالشی کاهش مصنر  سنوخت و    پکیج مبدل در برابر خوردگی و پوسیدگی مقاوم است. از مزایای

 .بودن مشعل پکیج می باشد امنیت باال به دلیل پنهان

 سنانتی  76.3 ارتفناع  و سانت 44 عرض سانت، 30.3 عمق  مدل باال بدین گونه است: پکیج ایمرگس سایز

کیلنو   27.7ی کیلو وات و توان خروجی آبگرم مصنرف  23.7خروجی این مدل برابر با  گرمایش توان. متراست

 .وات می باشد

لیتر بر دقیقه است. گفتنی است به مقدار حجن  آ  جابجنا شنده از     13.4-16دبی آبگرم مصرفی این مدل 

 منی  درصد 100 تا 25 از مدل این خروجی ظرفیت مدوالسیون. شود می گفته آ  دبی یک مقطع مشخص

 .باشد

ت کنه وزن معقوالننه ای دارد. رانندمان    کیلنوگرم اسن   37ایمرگس  پکیج چگالشی دیواری وزن این مدل

 .% است98.1درجه سانتی گراد برابر با  80-60اسمی براساس توان خروجی در بازه دمایی 

دارای مبدل چگالشی از جنس استنلس استیل است که اینن   VICTRIX EXA 28 ErP چگالشی پکیج

از نوع چگالشی کاهش مصنر  سنوخت و    پکیج مبدل در برابر خوردگی و پوسیدگی مقاوم است. از مزایای

 .بودن مشعل پکیج می باشد امنیت باال به دلیل پنهان
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 سنانتی  76.3 ارتفناع  و سانت 44 عرض سانت، 30.3 عمق  مدل باال بدین گونه است: پکیج ایمرگس سایز

کیلنو   27.7ی کیلو وات و توان خروجی آبگرم مصنرف  23.7خروجی این مدل برابر با  گرمایش توان. متراست

 .وات می باشد

لیتر بر دقیقه است. گفتنی است به مقدار حجن  آ  جابجنا شنده از     13.4-16دبی آبگرم مصرفی این مدل 

 منی  درصد 100 تا 25 از مدل این خروجی ظرفیت مدوالسیون. شود می گفته آ  دبی یک مقطع مشخص

 .باشد

ت کنه وزن معقوالننه ای دارد. رانندمان    کیلنوگرم اسن   37ایمرگس  پکیج چگالشی دیواری وزن این مدل

 .% است98.1درجه سانتی گراد برابر با  80-60اسمی براساس توان خروجی در بازه دمایی 

 یخارج و داخلی فضاهای  قابلیت نصب در

 راندمان باال 

  مجهز به پمپ سیرکوالسیون ک  مصر (ErP) 

 سیست  ضد یخ زدگی 

 قابلیت نصب تجهیزات جانبی هیدرولیکی  

  بای پس قابل تنظی 

 مجهز به ترموستات اتاقی  
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 A گرید انرِژی

کت گارانت   ,دارد نصب رایگان  طبق تعرفه شر

 cm 30.3 ابعاد. عمق

 cm 76.3 ابعاد. ارتفاع

 cm 44 ابعاد. عرض

 ایمرگس برند محصول

 ماه گارانت   30 مدت گارانت  

 ایتالیا کشور صاحب برند

کت  ایمرگاز پاد تحت ضمانت شر

 میل ایران ,CE مشخصات کیل. استاندارد کسب کرده

 ایتالیا کشور سازنده  

 VICTRIX EXA 28 ErP مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 منبع دوجداره  
ی

 ویژگ
 KG 37 kgمشخصات کیل. وزن  

 دو مبدل چگالشر  تعداد مبدل  

 KW 28ظرفیت 

 
ی
 LITR/MIN 13.4درجه  30Cمشخصات کیل. دبی آبگرم مرصف

 
ی
 LITR/MIN 16درجه  25Cمشخصات کیل. دبی آبگرم مرصف

 KCAL/H 28000مشخصات 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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