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کاتالوگ کولر گازی ایران رادیاتور  ۱۸۰۰۰مدل IAC-18CH/A
 کولر گازی ایران رادیاتور  ۱۸۰۰۰مدل  IAC-18CH/Aدر دسته ی محصوالت سرمایشی شرکت
بزرگ و معتبر ایران رادیاتور می باشد .این محصول عالوه بر عملکرد سرمایشی توان عملکرد گرمایشی
را نیز دارا می باشد .
 کولر گازی ایران رادیاتور مجهز به اواپراتور و کندانسور با فین های طالیی مقاوم در برابر خوردگی
است و دارای صفحه نمایشگر مخفی و ریموت کنترل است.
 این کولر گازی با داشتن ظرفیت  18000بی تی یو بر ساعت مناسب استفاده در فضاهایی به مساحت
 25تا  35متر مربع (براساس شرایط) است.
 کولر گازی مدل  IAC-18CH/Aدارای مصرف بسیار پایین با درجه  Aو تشخیص میزان مصرف
انرژی می باشد  .این محصول دارای عملکرد کم صدای یونیت داخلی با حداکثر میزان صدای 38
دسیبل است.
 کولر گازی ایران رادیاتور  18000مدل  IAC-18CH/Aگرید  Aشامل دو تیکه داخلی و خراجی
است که از طریق لوله های مسی و چند ریشتر سیم به هم متصل گردیده اند.
 جنس بدنه خارجی کولر گازی ایران رادیاتور از ورق آهن با رنگ پودری سفید رنگ پوشانده شده
است .
 رنگ ظاهری پنل کولرگازی ایران رادیاتور مدل  IAC-18CH/Aسفید رنگ  ،همراه با نوار طالیی
است .کولر گازی ایران رادیاتور گرید  Aدارای دامنه دمایی  -7الی  43درجه سانتی گراد و عدم
کیت اینورتر است.
صفحه | 1
آدرس فروشگاه بزرگ تاسیسات دات کام :تهران  -خیابان آیت اهلل طالقانی  -بین بهار و شریعتی  -پالک 95
(ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران) 021-77655388

تاسیسات دات کام :مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیسات
 این شرکت محصوالتکولرهای گازی و اسپلیت ایران رادیاتور خود را در ظرفیت  9000الی 30000
BTU/Hrتولید می نماید.
 همچنین این محصول از کمپرسور روتاری استفاده نموده است که آن را مناسب استفاده در مناطق
آب و هوایی معتدل و مناسب برای استفاده در کالن شهرها ( به علت آلودگی هوا ) و مناطق با رطوبت
باال می نماید.
 شرکت ایران رادیاتور از امکانات فنی و مالی گسترده ای در تولید محصول برخوردار است و دارای
شعب گوناگون نمایندگی ایران رادیاتور در سراسر کشور است این امر سبب می شود این شرکت بتواند
محصوالت خود را در بازار مصرف به خوبی عرضه نماید و با ارائه مناسب خدمات پس از فروش رضایت
مصرف کنندگان را در پی داشته باشد.
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برای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس
 https://Tasisat.comمراجعه کنید .مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول
با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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