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  VICTRIX MAIOR 24 TT ErPمدل  24000 مرگسیا یچگالش جیپک کاتالوگ 

 این مدل از پکیج چگالشی ایمرگس به شرح زیر است :مشخصات 

دارای مبدل چگالشی با آلیاژهای آلومینیوم،  VICTRIX MAIOR 24 TT ErP مدل پکیج ایمرگس

 .سیلیکن، منیزیم است که استحکام باال و مقاومت در برابر خوردگی از ویژگی های این مبدل است

 27.6دارای ابعادی به عمق  VICTRIX MAIOR 24 TT ErP مدل پکیج چگالشی برند ایمرگس

 Kw 24خروجی این پکیج چگالشی  گرمایش سانتی متر است. توان 74.8فاع سانت و ارت 44سانت، عرض 

 .می باشد Kw 28و توان آبگرم بهداشتی خروجی 

ز یک لیتر بر دقیقه است. الزم است بدانید به حجم آب جابجا شده ا 13.4-16دبی آبگرم مصرفی این مدل 

 100الی  12از  پکیج چگالشی دیواری این خروجی ظرفیت مدوالسیون. گویند آب دبی مقطع مشخص

 .درصد ظرفیت است

کیلوگرم است که نسبت به برخی مدل های پکیج چگالشی  32 پکیج چگالشی ایمرگس وزن این مدل

 در راندمان % و بیشینه96.6دیواری ایمرگس وزن کمتری دارد. کمینه راندمان در دمای اسمی این پکیج 

 .باشد می% 102.3 آن اسمی دمای
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 عملکرد مناسب با استفاده از Flow Regulator 

 مجهز به پمپ سیرکوالسیون کم مصرف (ErP) 

 مجهز به مبدل چگالشی 

 بای پس قابل تنظیم 

 سیستم ضد یخ زدگی 

 تنظیم شعله از طریق برد کنترل 

 مجهز به ترموستات اتاقی  

 راندمان باال 

 قابل نصب در داخل و خارج ساختمان 
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 A رید انرِژیگ

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  ایمر شویس تحت ضمانت شر

 – ( KCAL/Hمشخصات کیل. ظرفیت ) 

 میل ایران ,CE مشخصات کیل. استاندارد کسب کرده

 ایتالیا کشور سازنده  

 VICTRIX PRO120 مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 ( 220تک فاز )  نوع فاز

  
 منبع دوجداره

ی
 ویژگ

 KG 32 kgمشخصات کیل. وزن  

 – مشخصات کیل. هد پمپ  

 دارد فن خروج  

 KCAL/H 24000مشخصات کیل. ظرفیت واقیع 

 inch 3/4 لوله گازسایز 

 دو مبدل چگالشر  تعداد مبدل

 LITR 8اط ظرفیت منبع انبس

 
 
 60 حداکثر دمای آب مرصف

 BAR 0.3حداقل فشار آب شد ورودی 

 
 
 LITR/H 13.4درجه  30Cدب  آبگرم مرصف

کوالتور   C 90حداکثر دمای آب سثر

ان سطح صدا  – مثر 

 INCH 3/4 inchمشخصات کیل. سایز لوله مدار گرمایش 

 — قطر دودکش

ه آبگرم  ندارد مخزن ذخثر

 KW 114.1ظرفیت 

 
 
 – M3/Hحداکثر گاز مرصف
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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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