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THERMEX KUPALA ERP PREMIX YOĞUŞMALI KOMBİ
GENEL ÖZELLİKLERİ
* 24 kw, 28 kw ve 35 kw'lık 3 farklı kapasite seçeneği,
* 2009/142/EC gaz yakan cihazlar direktifine uygun,
* 92/42/ EC verim direktiflerine göre 4 yıldızlı enerji verimlilik sınıfı, düşük gaz tüketimi,
* Modülasyonlu pompa,
* 15 farklı ileri emniyet sistemi ile yüksek güvenlik standartları,
* Geniş modülasyon aralığına sahip kombine gaz valfi ile %20'den %100'e varan modülasyon aralığı,
* Özel olarak tasarlanmış, ergonomik, mavi ışıklı dijital ekranlı kontrol paneli ile kolay ve rahat kullanım,
* Birbirine entegre hava-gaz mikseri, modülasyonlu fan, paslanmaz çelik brülör ve paslanmaz çelik
eşanjörden oluşan yanma grubu,
* Paslanmaz çelik brülör ile yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerleri ile doğa dostu,
* Kullanım suyu devresi için paslanmaz çelik plakalı eşanjör,
* Akıllı arıza teşhis giderme ve uyarı sistemi,
* Sessiz çalışma özelliği,
* Modülasyonlu, uzaktan kumandalı ve on-off oda termostatlarına bağlanabilme özelliği,
* Dış hava sensörü bağlantı imkanı,
* Kompakt ölçüleri sayesinde, kolay montaj ve kullanım alanından tasarruf,
* 3 yıl garanti süresi,

TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ
Ürün Kodu
THX60000
THX61000
THX62000
THX90000

Model
THERMEX Kupala ERP HM 24
THERMEX Kupala ERP HM 28
THERMEX Kupala ERP HM 35
Yoğuşmalı Kombi Baca Seti

Kapasite - kw

Tavsiye Edilen
Perakende Fiyat

24
28
35
Ø60/100, L=1 m.

4470 ₺
4730 ₺
5380 ₺
120 ₺

Notlar

* Fiyatlar 01.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
* Fiyatlara KDV (%18) dahil edilmiştir. KDV oranında yapılacak değişiklikler fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
* Fiyat listemiz, tavsiye edilen peşin perakende satış listesidir.
* Fiyatlar, TL olarak düzenlenmiştir.
* Mevcut vergi oranlarındaki artışlar, yeni gelebilecek vergiler, fonlar tamamen alıcıya aittir.
Değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
* Kombilerle beraber, yoğuşmalı kombi baca setinin siparişinin açılması zorunludur.
* Satışlarımız stoklarımızala sınırlı olup, Thermex Ltd.Şti., önceden haber vermeksizin
fiyatlar üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
* Bahsi geçen bu fiyat listesi, yeni fiyat listesi yayınlanıncaya kadar geçerlidir.

