
 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کاماه بزرگ آدرس فروشگ

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 1 | صفحه

  ترموستات  کاتالوگ 

ای استفاده و دمای مطلوب را روی آن تنظیم کنییم    شک امروزه باید برای کنترل دمای خانه از وسیلهبدون 

شود  ترموستات یک اصطالح جدید است که از  یا دماپا نامیده می (Thermostat) «ترموستات»این وسیله 

نیی ایسیتادن تشی ی     به مع (statos) «ستات»به معنی گرما و  (thermo) «ترمو»دو واژه قدیمی یونانی 

« دارد  دمیا را نگیه میی   »توانیم بگوییم که ترموستات  شده است  با توجه به همین موارد و نام ترموستات می

کند و وقتی دما به سطحی رسید که از  وقتی خانه بسیار سرد باشد، ترموستات سیستم گرمایش را روشن می

وسیییله  اییین کییار بییه .ا قطییع خواهیید کییردایییم، ترموسییتات سیسییتم گرمییایش ر قبیی  آن را تنظیییم کییرده

 گیرد   انرژی گرمایی به درون یا به بیرون از سامانه صورت می شارش کنترل

 ترموستات عبارت است از :انواع 

لمتا ترموستات بی   
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یترموستات گاز  

 

یترموستات موم  
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رشیرهای ترموستاتی رادیاتو  

 

تهای هوشمند مبتنی بر اینترن ترموستات  

ز یا در طول هفته چگونه رو گیرند که شما درجه حرارت را در ساعات مختلف شبانه ها یاد می این ترموستات

 .کنند دهید و آن را با دما و رطوبت مورد نظر مقایسه کرده و به طور خودکار در آینده اعمال می تغییر می
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به آدرس  تاسیسات دات کامرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت ب

https://Tasisat.com تا انتخاب بهترین  تاسیسات دات کامکنید  مشاورین شما در  مراجعه

  محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند 
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