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 سانت ۱۰۰ اتوریراد رانیا یپنل اتوریرادکاتالوگ 

  55و ارتفاع  60سانت، عرض  100دارای ابعادی به طول  سانت 100رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 

 .باشد می ساعت بر کیلوکالری 1650 سانتی متری است و ضریب حرارتی این رادیاتور

  ندارد را پره نمودن اضافه قابلیت سانت 100  طول به رادیاتور ایران پنلی رادیاتور. 

 نصب می شود که گرمای خروجی از  رادیاتور پنلی ادیاتور بر روی لوله های اینشیر ترموستاتیک ر

 رادیاتور را تنظیم می نماید.

  ت انرژی و قابلیت نصب از مزایای این شیر رادیاتور، یکسان سازی دمای اتاق، جلوگیری از هدر رف

 .روی تمام رادیاتورهای قدیمی و جدید است

 پنلی از جنس فوالد ضد زنگ با رنگ اپوکسی شده دارد که این امر   رادیاتور پنلی ایران رادیاتور

 در پوسیدگی و خوردگی مانع همچنین  مقاومت در مقابل آب گرم و در اصل رطوبت شده و موجب

 .شود می آب امالح برابر

 دارنده استانداردهای بین المللی از جمله رادیاتور ایران رادیاتور CE  ،اروپا، استاندارد مدیریت ایمنی

 مدیریت زیست محیطی و مدیریت کیفیت می باشد. 

 به عنوان برترین تولیدکننده رادیاتور در دنیا اعالم شده است تورهمچنین این رادیا.  

 سانت تولید ایران است و این رادیاتورهای ساخت داخل به  100به طول  رادیاتور پنلی ایران رادیاتور

  .دلیل استقبال گسترده مردم برای خرید، موجب کاهش واردات در این زمینه شده اند

 ن رادیاتور در برابر رطوبت و نم مقاوم شده است در نتیجه در محیط های رادیاتور پنلی برند ایرا

 مرطوب عملکرد خوبی دارد و از پوسیدگی مصون است. 
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 می  این رادیاتور در اتاق تست و کنترل، تحت فشار قرار می گیرد و میزان مقاومت و توان آن سنجیده 

 .ه شده استاز ورقه های فوالدی ساخت رادیاتور ایران رادیاتور .شود

 از اینرسی حراراتی پایینی برخور دارند. این رادیاتورهای ساخت ایران  ایران رادیاتور رادیاتورهای برند

روی دیوار نصب می شوند. پیش از نصب می بایست فضای موردنظر را بررسی کرد و تجهیزات الزم 

 .اده نمودمانند براکت های دیواری را آم

 پنلی مدل رادیاتور pkkp 22   60 و 40،55 ارتفاع  متر و در سه سانتی 180سانت الی  60از طول 

 . باشد می موجود بازار در متر سانتی 50 و 55 ،35 های آکس با سانت
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 مشخصات تولید. برند محصول ایران رادیاتور

 مشخصات تولید. کشور صاحب برند ایران

 مشخصات گارانتی. ضمانت نامه شرکت ایران رادیاتور

55 CM مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

 مشخصات گارانتی. مدت گارانتی سال 10

 مشخصات تولید. کشور سازنده ایران

 مشخصات پنل.رنگ پنل سفید

10 cm مشخصات پنل.عمق 
 

 

 ( Kcal/h ) مشخصات کلی. ظرفیت 1650

 مشخصات کلی. تعداد کونوکتور 2

60 cm ابعاد. عرض 

pkkp22 مشخصات کلی. تیپ 

 مشخصات کلی. جهات نصب یک طرف نصب

50 cm ) مشخصات کلی. آکس ) مرکز لوله ورودی تا خروجی 
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https://tasisat.com/brand/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/
https://tasisat.com/brand-country/iran/
https://tasisat.com/company-guarantee/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/
https://tasisat.com/compressor-height/55-cm/
https://tasisat.com/guarantee-time/10-%d8%b3%d8%a7%d9%84/
https://tasisat.com/made-in/iran/
https://tasisat.com/panel-color/white/
https://tasisat.com/panel-depth/10-cm/
https://tasisat.com/capacity-kcal-h/1650/
https://tasisat.com/convector-number/2/
https://tasisat.com/width/60-cm/
https://tasisat.com/main-type/pkkp22/
https://tasisat.com/nasb-kind/%db%8c%da%a9-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%86%d8%b5%d8%a8/
https://tasisat.com/axe-inlet-pipe-to-outlet/50-cm/
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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 محصول  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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