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 VICTRIX SUPERIOR 32 ErPمدل  32000 مرگسیا یچگالش جیپک کاتالوگ 

دارای مبدل استنلس استیل است. خوب است  VICTRIX SUPERIOR 32 ErP مدل پکیج ایمرگس

 مقداوم  شددن   بدانید که استنلس استیل نوعی فوالد ضد زنگ است که در برابر خوردگی، اکسایش و پوسته

 .است

 اسدت. پکدیج ایمدرگس مددل     IPX5D  پکدیج گگالشدی   بدر عوامدل خدارجی ایدن    درجه محافظدت در برا 

VICTRIX SUPERIOR 32 ErP 83.5 ارتفدا   و سدانت  44 عرض سانت، 35 عمق  دارای ابعادی به 

  .است متر سانتی

لیتر بر دقیقه است. الزم است بدانید به حجد  آب جابجدا شدده از     15.3-18.3دبی آبگرم مصرفی این مدل 

ستاره اروپدا   3موفق به کسب استاندارد  پکیج گگالشی دیواری شخص دبی آب گویند. این مدلیک مقطع م

 .است شده  در تولید آبگرم بهداشتی

کیلوگرم است که نسبت به برخدی مددل یدای پکدیج شدوفا        45.9  پکیج گگالشی ایمرگس وزن این مدل

% و بیشینه راندمان در 107.7این پکیج دیواری ایمرگس وزن بیشتری دارد. کمینه راندمان در دمای اسمی 

 .% می باشد98.1دمای اسمی آن 

 است از : ویژگی های این مدل از پکیج های ایمرگاس عبارتسایر 

 (ErP) مجهز به پمپ سیرکوالسیون ک  مصرف

 گالشیمجهز به مبدل گ
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 بای پس قابل تنظی 

 سیست  ضد یخ زدگی

  مجهز به ترموستات اتاقی

 راندمان باال

 Aqua Celeris مجهز به تکنولو ی

 Flow Regulator عملکرد عالی با استفاده از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/


 
 : 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(

 3 | صفحه

 

 A گرید انرِژی

کت گارانت   ,دارد نصب رایگان  طبق تعرفه شر

 cm 35 ابعاد. عمق

 cm 83.5 ابعاد. ارتفاع

 cm 44 ابعاد. عرض

 ایمرگس برند محصول

 ماه گارانت   30 گارانت  مدت  

 ایتالیا کشور صاحب برند

کت  ایمرگاز پاد تحت ضمانت شر

 میل ایران ,CE مشخصات کیل. استاندارد کسب کرده

 ایتالیا کشور سازنده  

 VICTRIX SUPERIOR 32 مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 ( 220تک فاز )  نوع فاز

 منبع دوجداره  
ی

 ویژگ
 KG 45.9 kgمشخصات کیل. وزن  

  
 KCAL/H 32000مشخصات کیل. ظرفیت واقیع 

 دو مبدل چگالشر  تعداد مبدل

ه آبگرم  دارد مخزن ذخیر

 KW 32ظرفیت 

 
ی
 LITR/MIN 15.3درجه  30Cمشخصات کیل. دبی آبگرم مرصف

 
ی
 LITR/MIN 18.3درجه  25Cمشخصات کیل. دبی آبگرم مرصف

 IPX5D درجه محافظت در برابر عوامل خارجی 
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https://tasisat.com/height-main/35-cm/
https://tasisat.com/height/83-5-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/made-in/italy/
https://tasisat.com/made-in/italy/
https://tasisat.com/model/victrix-superior-32/
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/45-9-kg/
https://tasisat.com/real-capacity/32000/
https://tasisat.com/real-capacity/32000/
https://tasisat.com/mobadel-number/%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%84-%da%86%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c/
https://tasisat.com/mobadel-number/%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%84-%da%86%da%af%d8%a7%d9%84%d8%b4%db%8c/
https://tasisat.com/makhzan-zakhireh-water/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/makhzan-zakhireh-water/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/capacity-kw/32/
https://tasisat.com/capacity-kw/32/
https://tasisat.com/water-deby-consumer/15-3/
https://tasisat.com/water-deby-consumer/15-3/
https://tasisat.com/water-deby-consummer/18-3/
https://tasisat.com/water-deby-consummer/18-3/
https://tasisat.com/degree-protection/ipx5d/
https://tasisat.com/degree-protection/ipx5d/
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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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