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 ZEUS 24مدل  24000 مرگسیا جیپک کاتالوگ 

 45دارای مخزن استنلس استیل باا ررفیتای برابار     ZEUS 24 مدل ایمرگس برند پکیج شوفاژ دیواری

لیتر می باشد. استنلس استیل نوعی فوالد ضد زنگ است که آهن، نیکل و کروم از عناصر تشکیل دهنده آن 

 .می باشد و در مقابل خوردگی مقاوم است

ی لوله انشعابی است که زماانی کاه   ایمرگس سیستم بای پس قابل تنظیم دارد. در اصل بای پس نوع پکیج

آب داخل رادیاتور به علت رسوبات و عوامل دیگر مسدود می شود و یا با افت فشار در لوله ها روبرو هساتیم  

به ورودی پمپ متصل شده و باعث حرکت آب به سمت رادیاتور می شود. در نتیجه فشار کمتری باه پماپ   

 .وارد می شود

 

 

 

برد الکترونیکی با پردازنده میکروپروسسوری تعبیه شده است. اخیراً  ZEUS مدل پکیج ایمرگس در داخل

این بردهای الکترونیکی جدید به جای قطعات مکانیکی قدیمی مثل ترموستات و ... قرار گرفته اند که اغلا   

 .شکالت و خرابی های پکیج، با تعمیر برد پکیج حل خواهد شدم

از نوع فن دار با دور متغیر اسات. ایان پکایج وارداتای، مناسا        ZEUS 24مدل  پکیج دیواری ایمرگس

 .لیتر می باشد 45متر مربع است و حجم مخزن ذخیره آن  120فضایی تا 
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کت گارانت   ,دارد نصب رایگان  طبق تعرفه شر

 cm 38 ابعاد. عمق

 cm 89 ابعاد. ارتفاع

 cm 58 ابعاد. عرض

 ایمرگاس برند محصول

 ایتالیا کشور صاحب برند

کت  ایمرگاز پاد تحت ضمانت شر

 میل ایران ,CE مشخصات کیل. استاندارد کسب کرده

 ایتالیا کشور سازنده  

 ZEUS24 مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 منبع دوجداره  
ی

 ویژگ
 

ه آبگرم )  LIT) 45ظرفیت مخزن ذخیر

 KG 54 kgمشخصات کیل. وزن 

 دارد فن خروج    

 دو مبدل مخزن دار تعداد مبدل

ه آبگرم  دارد مخزن ذخیر

 KW 24ظرفیت 

 
ی
درجه  30Cمشخصات کیل. دب  آبگرم مرصف

LITR/MIN 
11.5 

 
ی
درجه  25Cمشخصات کیل. دب  آبگرم مرصف

LITR/MIN 
13.8 

 IPX5D درجه محافظت در برابر عوامل خارج  

 KCAL/H 24000مشخصات 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

 

 

 

 

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

