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 VICTRIX TERA 28 ErPمدل  28000 مرگسیا یچگالش جیپک کاتالوگ 

دارای مبدل چگالشی از جنس استنلس استیل با تکنولوژی  VICTRIX TERA 28 ErP چگالشی کیجپ

، گردش آب پکیج جدید است که این مبدل در برابر پوسیدگی و زنگ زدن مقاوم است. از مزایای این مبدل

 .نسبت به سایر مبدل ها می باشد باالتر

 متر سانتی 74.8 ارتفاع و سانت 44 عرض سانت، 27.6 عمق  سایز پکیج دیواری مدل باال بدین شرح است:

کیلو وات  28.3م بهداشتی کیلو وات و توان خروجی آبگر 24.1خروجی این مدل برابر با  گرمایش توان. است

 .می باشد

کیلوگرم است که وزن کمی دارد. راندمان اسمی براساس توان خروجی در بازه  32 پکیج ایمرگس وزن این

 .است% 97.8درجه سانتی گراد برابر با  80-60دمایی 

جابجا لیتر بر دقیقه است. به مقدار حجم آب  13.5-13.2 پکیج چگالشی دیواری دبی آبگرم مصرفی این

 100 تتا  18 از متدل  ایتن  خروجتی  ظرفیتت  مدوالسیون. شود می گفته آب دبی شده از یک جای مشخص

 .باشد می درصد

 قابلیت نصب مخازن آبگرم مصرفی 

 رجیخا و داخلی فضاهای  قابلیت نصب در 

 کاهش میزان انتشار آالینده ها 

 مجهز به پمپ سیرکوالسیون کم مصرف (ErP) 

 سیستم ضد یخ زدگی 

 بای پس قابل تنظیم 

 مجهز به ترموستات اتاقی 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
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https://tasisat.com/product-category/heating/heating-boiler/
https://tasisat.com/product-category/heating/
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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

 ایتالیا کشور صاحب برند

کت  ایمرگاز پاد تحت ضمانت شر

 میل ایران ,CE مشخصات کیل. استاندارد کسب کرده

 ایتالیا کشور سازنده  

 VICTRIX TERA ErP مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 منبع دوجداره  
ی

 ویژگ
 KG 32 kgمشخصات کیل. وزن  

 دو مبدل چگالشر  تعداد مبدل  

 KW 28ظرفیت 

 
ی

 LITR/MIN 13.5درجه  30Cمشخصات کیل. دبی آبگرم مرصف

 
ی

 LITR/MIN 16.2درجه  25Cمشخصات کیل. دبی آبگرم مرصف

 KCAL/H 28000مشخصات کیل. ظرفیت واقیع 

 

 

 

 

https://tasisat.com/
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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/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-tera-erp/
https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/
https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/
https://tasisat.com/weight/32-kg/
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/capacity-kw/28/
https://tasisat.com/capacity-kw/28/
https://tasisat.com/water-deby-consumer/13-5/
https://tasisat.com/water-deby-consumer/13-5/
https://tasisat.com/water-deby-consummer/16-2/
https://tasisat.com/water-deby-consummer/16-2/
https://tasisat.com/real-capacity/28000/
https://tasisat.com/real-capacity/28000/
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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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