Irsateam.net
https://www.instagram.com/irsagroup/

ترموستات های

JIwI¨ ª¹Äk²¼À.^H.³H :I¶oÎnI¨
کام,¾T{oÎ
مرصوص
oT¹w ³Iw K¹]
·IMIÃi :tnjA

تبلت

جدیدترین مدل از خانواده ترموستات های مرصوص است که بسیار ظریف و مدرن طراحی شده است.

سری ترموستات های پیشرفته "تبلت" با امکانات منحصر به فرد به تمام نیازهای کنترلی مدرن در خانه شما پاسخ می دهد.
ترموستات تبلت ویژگی های فوق العاده ای نظیر صفحه کلید لمسی ،نمایشگر  LCDبزرگ و خوانا و همچنین قابلیت ریموت کنترل
را دارد .مدل پیشرفته تبلت کد  Tablet -440دارای کنترل اتوماتیک سه دور فن و کمپرسور سرمایشی می باشد و مدلTablet-
550عالوه بر سه دور فن امکان کنترل شیر برقی سرمایش و گرمایش را هم دارد.

صفحه لمسی
قابلیت ریموت کنترل
کنترل دستی و اتوماتیک سه دور فن
دوفصل (سرمایشی و گرمایشی)
سیستم قفل کودک
نصب توکار و ساده
کاربری کامال ساده

ترموستات دیجیتـال مینیمـاپالس ،جدیدترین مـدل از خانـواده محصـوالت مرصـوص کام است که درکنـار بهبود تجـربه
کاربری ،استفاده برای طیف وسیعی از کاربردهای تهویه مطبوع را برای شما به ارمغان آورده است .قابلیت برنامه ریزی با منوی ویژه
موجب کاهش مصرف انرژی در سیستم شده و تنظیمات آسان آن موجب راحتی کاربر می گردد.
ترموستات دیجیتال مرصوص مدل مینیما پالس کد  MPF-440wقابلیت فرمان اتوماتیک سه دور فن و یک کمپرسور را داشته و
جهت کنترل انواع فن کوئل و داکت اسپلیت می باشد.

رابط کاربری فوق العـاده با کلیدهای لمسی و طراحی مدرن
قابلیت تنظیـم عملکرد دستگاه به صورت دستی و خودکار
سهولت نصـب و سیم کشـی با استفاده از ترمینال دو تکه
نمایش دمای محیط و تنظیمی  ،سرعت فن و فصل
قابلیت اتصـال به انـواع فن کوئل و داکت اسپلیت
مجهـز به دستگاه کنتـرل از راه دور مادون قرمـز
قابلیـت جریان دهی به خروجـی فـن تا  ۵آمپـر

ترموستات صفحه لمسی Tec350

یکی از جدیدترین محصوالت خانواده مرصوص می باشد که با ظاهری ساده و مدرن

برای کنترل انواع فن کویل و داکت اسپیلت مناسب می باشد .این محصول با نصب توکار و مطابق با قوطی های رایج بازار می باشد

قابلیت اتصال به فن کویل و داکت اسپیلت
مجهز به کنترل از راه دور مادون قرمز
نمایش دمای محیط و تنظیم سرعت فن
دو فصل و با قابلیت کنترل سه دور فن
تنظیم عملکرد دستگاه به صورت دستی و اتوماتیک
تحمل جریان خروجی تا  5آمپر
نصب توکار با قوطی های رایج بازار

