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 VICTRIX ZEUS SUPERIORمدل  26000 مرگسیا یچگالش جیپک کاتالوگ 

26 ErP  

 این مدل از پکیج چگالشی ایمرگس به شرح زیر است :مشخصات 

 راندمان باال

به دلیل استفاده از تکنولوژی چگالشی در پکیج های چگالشی ایمرگس و انتشار کمتر گازهای آالینده در 

 .التر خواهد بودبا  این مدل ها، راندمان پکیج نسبت به مدل های بدون چگالش

 (ErP) مجهز به پمپ سیرکوالسیون کم مصرف

مبنی بر  ErP مذکور دارای پمپ سیرکوالتور کم مصرف است و همچنین از آیین نامه جدید پکیج چگالشی

بهبود کارایی محصوالت گرمایشی پیروی می کند. پمپ سیرکوالتور برای تأمین آبگرم در سیستم های 

 .کار می رود گرمایشی صنعتی و خانگی به

 بای پس قابل تنظیم

بای پس، لوله ی انشعابی است که زمانی که آب داخل رادیاتور بر اثر رسوب و یا موارد دیگر مسدود می شود 

 حرکت و گردش  و یا با افت فشار در لوله ها مواجه هستیم به ورودی پمپ متصل می شود. همین امر باعث

 .تری به پمپ وارد می گرددکم فشار و شود می رادیاتور سمت به آب

 سیستم ضد یخ زدگی
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 دیگر که  کرده اندازی راه را زدگی یخ ضد ایمرگس برای جلوگیری از یخ زدن آب در فصل زمستان، سیستم

کارایی مطلوبی خواهد  (پکیج چگالشی دیواری ) دستگاه و بود نخواهد خبری زمستان فصل در زدگی یخ از

  .داشت

  مجهز به ترموستات اتاقی

ترموستات اتاقی با اندازه گیری دمای محیط، دستورات مختلفی مانند روشن،خاموش، افزایش و کاهش دما 

 Super های مدل در اتاقی ترموستات از استفاده با فصلی مطلوب عملکرد پکیج این. دهد می  به پکیج

CAR  و CARv2 قابلیت وجود این  پکیج چگالشی ایمرگس و سنسور محیطی دارد. در اکثر مدل های

 .دارد

 ستاره اروپا 3کسب استاندارد 

ستاره اروپا در  3دارای استاندارد  VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 ErP مدل ایمرگس پکیج

 .تولید آبگرم بهداشتی می باشد
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 A گرید انرِژی

 cm 46 ابعاد. عمق

 cm 90 ابعاد. ارتفاع

 cm 60 ابعاد. عرض

 ایمرگس برند محصول

 ماه گارانت   30 مدت گارانت  

 ایتالیا کشور صاحب برند

کت  ایمرگاز پاد تحت ضمانت شر

 26000 ( KCAL/Hمشخصات کیل. ظرفیت ) 

 میل ایران ,CE مشخصات کیل. استاندارد کسب کرده

 ایتالیا کشور سازنده  

 VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 ErP مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 ( 220تک فاز )  نوع فاز

 منبع دوجداره  
ی

 ویژگ
 KG 95 kgمشخصات کیل. وزن  

 دارد فن خروج    

 KCAL/H 26000مشخصات کیل. ظرفیت واقیع 

 inch 3/4 سایز لوله گاز

 
 
 60 حداکثر دمای آب مرصف

 BAR 0.3فشار آب شد ورودی حداقل 

 
 
 – LITR/Hدرجه  30Cدب  آبگرم مرصف

ه آبگرم  دارد مخزن ذخثر

 KW 26ظرفیت 

 
 
 LITR/MIN 12.3درجه  30Cمشخصات کیل. دب  آبگرم مرصف
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 LITR/MIN 14.7درجه  25Cمشخصات کیل. دب  آبگرم مرصف

 IPX5D درجه محافظت در برابر عوامل خارج  

 

 

 

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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