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 ZEUS 28مدل  28000 مرگسیا جیپک کاتالوگ 

دارای مخزن استیل است و از نوع فن دار میی باشیدد در یقیقیت      ZEUS 28مدل  پکیج شوفاژ دیواری

 ZEUS و ZEUS 28 ،ZEUS 24 دارای سیه میدل بیه نیام  یای      ZEUS پکیی  شیوفاد دییواری   

SUPERIOR 32    استد توان خروجی، یجم مخزن ذخیره و متراد فضای پیشنهادی برای این سیه میدل

 .متفاوت می باشد

سیستم بای پس قابل تنظیم داردد در یقیقت بای پس نیویی لولیه انشیعابی اسیت کیه       دیواری پکیج این

 نگامی که آب داخل رادیاتور مسدود می شود و یا با افت فشار در لوله  ا مواجه  سیتیم بیه ورودی پ ی     

متصل شده و بایث گردش و یرکت آب به س ت رادیاتور می شودد در نتیجه فشار ک تری به پ   وارد می 

 .ودش

مجهز به برد الکترونیکی با پردازنده میکروپروسسوری اسیتد اخییرا     ZEUS مدل پکیج دیواری ایمرگس

این برد ای الکترونیکی جدید به جای قطعات مکانیکی قدی ی مانند ترموستات و ددد قرار گرفته اند که اغلب 

 .مشکالت و خرابی  ای پکی ، با تع یر برد پکی  یل خوا د شد

 ، مناسیب پکیج ایمررگس  این پکی  از نوع فن دار با دور متغیر استد ایین ه در باال اشاره کردیم   انطور ک

 .لیتر می باشد 45متر مربع است و یجم مخزن ذخیره آن  180فضایی تا 
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کت گارانت   ,دارد نصب رایگان  طبق تعرفه شر

 cm 46 ابعاد. عمق

 cm 90 ابعاد. ارتفاع

 cm 60 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  

 ZEUS28 مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 منبع دوجداره  
ی

 ویژگ
 

ه آبگرم )  LIT) 45ظرفیت مخزن ذخیر

 KG 58 kgمشخصات کیل. وزن 

 دارد فن خروج    

 دو مبدل مخزن دار تعداد مبدل

ه آبگرم  دارد مخزن ذخیر

 KW 28ظرفیت 

 
ی
درجه  30Cمشخصات کیل. دب  آبگرم مرصف

LITR/MIN 
13.4 

 
ی
درجه  25Cمشخصات کیل. دب  آبگرم مرصف

LITR/MIN 
16.1 

 IPX5D درجه محافظت در برابر عوامل خارج  

 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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