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 ZEUS SUPERIOR 32مدل  32000 مرگسیا جیپک کاتالوگ 

 مپسیستم حفاظت در برابر ضد گریپاژ پ

روشن روی پکیج فعال استت و از گیتر کتردن    -سیستم ضد گریپاژ در وضعیت تابستانی، زمستانی و خاموش

 .روتور پمپ جلوگیری می کند

 اگر در وضعیت تابستانی باشد در صورت استفاده نشدن دستگاه، سه ستاتت بعتد از آخترین فعالیتت پکتیج     

 .شود تا از گریپاژ پمپ جلوگیری شود، پمپ به مدت یک دقیقه کار می کند و خاموش می ایمرگس

  سیستم ضد نشتی آبگرم مصرفی

از مشکالت تدیده در پکیج ها نشتی آب مصرفی است که اکثراً به دلیل رسوبات، آستی  و تترک ختوردگی    

 .مجهز به سیستم ضد نشتی آبگرم مصرفی است پکیج دیواری ایمرگس .قطعات بوجود می آید

  سیستم تی  یاب الکترونیکی

همیشه پکیج ها بر اثر توامل بیرونی و درونی دچار مشکل و بروز خطاهایی می شوند. در برخی از مدل های 

پکیج، سیستم تی  یاب خودکار وجود دارد که موج  سهولت در تشخیص ارورهای پکیج می شود. همتین  

  .می شود ایمرگس قیمت پکیج سیستم موج  اختالف در

 نمایشگر دیجیتال
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دارای نمایشگر دیجیتال است. این نمایشگر  ZEUS SUPERIOR مخزن دار ایمرگس مدلپکیج دیواری 

 .نشان دهنده کد خطاهای پکیج، دمای درخواستی و حالت روشن یا خاموش بودن است

 قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی

ترموستات اتاقی دمای محیط را اندازه گیری می کند و پس از آن به پکیج فرمان روشن یا خاموش شدن می 

  .دهد. از مزایای این ترموستات کاهش مصرف انرژی است
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 A گرید انرِژی

کت گارانت   ,دارد نصب رایگان  طبق تعرفه شر

 cm 45 ابعاد. عمق

 cm 90 ابعاد. ارتفاع

 ایمرگاس برند محصول

 ایتالیا کشور صاحب برند

کت  ایمرگاز پاد تحت ضمانت شر

 میل ایران ,CE مشخصات کیل. استاندارد کسب کرده

 ایتالیا کشور سازنده  

 ZEUS SUPERIOR 32 مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 منبع دوجداره  
ی

 ویژگ
 KG 70 kgمشخصات کیل. وزن  

 دو مبدل مخزن دار تعداد مبدل  

ه آبگرم  دارد مخزن ذخیر

 KW 32ظرفیت 

 IPX5D درجه محافظت در برابر عوامل خارج  

 KCAL/H 32000مشخصات 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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