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 سانت 140 اتوریراد رانیا یپنل اتوریرادکاتالوگ 

 سانت از سری رادیاتور پنلی و تولید داخلی است. ایران رادیاتور با  1۴0ادیاتور پنلی ایران رادیاتور ر

 تولید کاالهای گرمایشی توانسته طرفداران زیادی را به خود جذب نماید. 

  کارایی بسیار مناسب و طول عمر باالی این رادیاتورها سبب گشته که مشتریان برای خرید رادیاتور

 .مایندبرند ایران رادیاتور را انتخاب ن پنلی

 دارای کیفیت باالیی است به همین منظور به کشورهای اروپایی نظیر  رادیاتور پنلی ایران رادیاتور

ایران رادیاتور کلیه استاندارد های الزم اعم از مدیریت کیفیت،  .شود می صادر …فرانسه، اسپانیا و 

 .مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی را دارا می باشد

 گرمای الزم را از طریق دیگ موتورخانه مرکزی تأمین می کرد . ررادیاتو در گذشته 

   رادیاتور یک سیستم چرخشی دارد که آب گرم را به رادیاتور هدایت می کند و پس از سرد شدن

 .به سیستم مرکزی برمی گرداند. ولی در پکیج این سیستم چرخشی وجود ندارد

 140رادیاتور پنلی ایران رادیاتور  مشخصات

  سانت است.  60و عرض  55سانت، ارتفاع  1۴0سانت دارای طول  1۴0رادیاتور پنلی ایران رادیاتور

 سانتی متر می باشد. 10همچنین عمق پنل این رادیاتور 

   سانت و با آکس های  180،160،1۴0،120،100،80،60رادیاتورهای ایران رادیاتور در سایزهای

  .در بازار موجود می باشند 55،50،35

 است پوسیدگی و رطوبت برابر در مقاوم  ادیاتور ایران رادیاتورر. 
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  9 فشار تحت مخصوص، های اتاق در رادیاتور این همچنین bar  قرار می گیرد تا میزان مقاومت آن

 .است برخوردار ساله 10 گارانتی از رادیاتور این. شود  سنجیده

 رادیاتور پنلی ایران رادیاتور مدل pkkp 22  فوالد با مقاومت باال ساخته شده است. سطوح از

 .خارجی رادیاتور پنلی ایران رادیاتور با رنگ اپوکسی سفید، رنگ می شود

 شود بررسی دیوار توان و مقاومت دیوار، روی رادیاتور ایران رادیاتور برای نصب در نظر داشته باشید .

زمینی برای نصب رادیاتور پنلی استفاده  دیوار از مقاومت باالیی برخوردار نباشد، از پایه های اگر

 .نمایید
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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.

 

 

 مشخصات تولید. برند محصول ایران رادیاتور

 مشخصات تولید. کشور صاحب برند ایران

 ضمانت نامه شرکتمشخصات گارانتی.  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 2310

 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/2310/
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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