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 سانت ۱۲۰ اتوریراد رانیا یپنل اتوریرادکاتالوگ 

  توسط گروه صنعتی ایران رادیاتور تولید شده است.  سانت 120رادیاتور پنلی ایران رادیاتور

 رادیاتورهای این برند معروف در اندازه ها و مدل های گوناگون به بازار عرضه می شوند.

  از ویژگی های رادیاتور پنلی ایران رادیاتور مقاوم بودن در برابر ضربه و خوردگی می باشد. 

 قابلیت نصب انواع شیر ترموستاتیک را دارد. شیر ترموستاتیک رادیاتور در مقابل  پنلی رادیاتور این

تغییرات دما واکنش نشان می دهد. به این شکل که با تغییر میزان آب ورودی به شیر، دمای محیط 

 .نیز تغییر می کند. از مزیت های این شیر، بهبود بهره وری و راندمان سیستم گرمایشی است

 از جنس فوالد با ضخامت و مقاومت باال است و پوشش سطح این  رادیاتور پنلی ایران رادیاتور پنل

د. همچنین رادیاتور اپوکسی شده است. در نتیجه از پرداخت و رنگ آمیزی جذابی برخوردار می باش

 .شکل و شمایل ظاهری رادیاتور پنلی نسبت به نوع پره ای شکیل تر است

 از نوع پنلی با پکیج سازگاری خوبی دارد و گرما از طریق پکیج تأمین شده و  رادیاتور ایران رادیاتور

اتور که از آلومینیوم در ساخت آن استفاده شده به رادیاتور انتقال می یابد. اما در برخی مدل های رادی

 .است شاهد چنین سازگاری نخواهیم بود و واکنش شیمیایی رخ می دهد

  است که مقاومت باالیی نیز  سانت از ورقه های فوالدی ساخته شده 120رادیاتور پنلی ایران رادیاتور

در آستر اپوکسی فرو می  دیاتوردارد. برای پیشگیری از پوسیدگی و زنگ زدن، سطوح خارجی این را

 .روند

 پس از طی عملیاتی که روی سطح پنل آن انجام می شود در برابر رطوبت  رادیاتور پنلی ایران رادیاتور

مقاوم می گردد. همچنین این رادیاتور در اتاق تست و کنترل، تحت فشار قرار می گیرد و میزان 

 شود می  مقاومت و توان آن سنجیده
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 . ساله می باشد 10دارای گارانتی  یران رادیاتوررادیاتور ا. 

 اینرسی حراراتی پایینی دارند. همانطور که از نام برند مشخص است  ایران رادیاتور رادیاتورهای برند

 دیوار با رادیاتور بودن تراز بایست می دیوار روی نصب  این رادیاتورها ساخت ایران هستند و پیش از

 یوار مقاومت کافی را نداشت از پایه های زمینی برای نصبد که صورتی در. نمود چک را

 .استفاده نمایید رادیاتور

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

 .باشد می موجود بازار در متر سانتی 60 و 40،55
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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 1980

 مشخصات کلی. تعداد کونوکتور 2

60 cm ابعاد. عرض 

pkkp22 مشخصات کلی. تیپ 

 مشخصات کلی. جهات نصب یک طرف نصب

 مشخصات کلی. آکس ) مرکز لوله ورودی تا خروجی (  50
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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/1980/
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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