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 IAC-30CH/Aمدل  30000 اتوریراد رانیا یکولر گازکاتالوگ 

  مدل 30000کولر گازی ایران رادیاتور IAC-30CH/A با دارا بودن برچسب انرژی A  بسیار

دیگر کولرگازی ایران رادیاتور نیز به وضوح پایین می باشد . وجود این خصیصه در برخی از مدل های 

 .مشهود است

 به یکی از محصوالت بین خانواده ها و به خصوص خانواده های ایرانی تبدیل شده است  کولر گازی

هر چند از این نکته نباید غافل بود که شرکت ایران رادیاتور برای نخستین بار انواع کولر گازی ایران 

 .ازار ایران عرضه کرده استرا در ب A رادیاتور گرید

  خود بفرد منحصر خصوصیات به توجه با  ، دارای کمپرسور روتاری بوده وکولر گازی ایران رادیاتور 

 .است( هوا آلودگی علت به)شهرها کالن و معتدل هوای و آب برای مناسب

   گرمایشی نیز می عالوه بر عملکرد سرمایشی قابلیت عملکرد   ایران رادیاتور 30000کولر گازی

باشد و به همین دلیل شما می توانید در فصول سرد سال نیز از گرمای مطبوع تولید شده توسط این 

 .محصول لذت ببرید

  گرید 30000کولر گازی ایران رادیاتور A مدل IAC-30CH  مجهز به اواپراتور و کندانسور با فین

  .بر خوردگی می شودهای طالیی است که عامل سبب مقاومت این محصول در برا

  کولرگازی مدلرنگ ظاهری پنل IAC-30CH جنس از و طالیی نوار با همراه رنگ  سفید 

 زمان در که باشد می پنل روی شده محو صورت به محصول این نمایشگر صفحه,  باشد می پالستیک

  .دهد می محصول به خاصی جلوه و گردد می نمایان نمایشگر صفحه روی بر اعداد دادن نشان
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  مدل 30000کولر گازی ایران رادیاتور IAC-30CH گرید A   دارای ظرافت های خاص و منحصر

 بسیار است توانسته کم وزن نیز  بفردی است .این کولر گازی همچنین با داشتن ابعاد مناسب و

 .گیرد قرار خریداران  پرطرفدار و محبوب

 کولر گازی ایران رادیاتور مدل IAC-30CH  بازدهی و کارایی مطلوبی است این ویژگی همانند دارای

سایر محصوالت مشابه این برند از جمله عواملی است که سبب جذب خریداران به این محصول گردیده 

 .است
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 مشخصات پنل. سایز لوله تخلیه آب 16

 مشخصات تولید. برند محصول ایران رادیاتور

 مشخصات تولید. کشور صاحب برند ایران

30.000 BTU مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه ( BTU ) 

375 CM مشخصات کمپرسور.عمق 

805 CM مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

no مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر 

65 dB مشخصات کمپرسور.میزان سطح صدا 

 مشخصات کلی. نوع کمپرسور روتاری

مشخصات کلی. شرایط آب و هوایی  (T1) معتدل

 کمپرسور

68 KG مشخصات کمپرسور.وزن کمپرسور 

905 CM مشخصات کمپرسور.عرض 

A مشخصات کلی. گرید انرژِی 

 مشخصات کلی. نوع فاز ( 220 ) تک فاز

 مشخصات تولید. کشور سازنده ایران

 مشخصات کلی. نوع مبرد R410 گاز

IAC-30CH مشخصات کلی. مدل دستگاه 

 مشخصات پنل.رنگ پنل سفید

260 CM  پنل.عمقمشخصات 

340 CM مشخصات پنل.ارتفاع 

 مشخصات پنل.موقعیت دستگاه دیواری

16 KG مشخصات پنل.وزن پنل 

1175 CM مشخصات پنل.عرض 
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به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

https://Tasisat.com  تا انتخاب بهترین محصول  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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