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  سانیکارادیاتور پنلی  کاتالوگ

 لولهه  تا به امروز به تولیدات محصوالتی در زمینهه  و نمود آغاز ترکیه در 1987 سال از فعالیت خود را سانیکا

در  Sanica گفتنی است شرکت .است پرداخته گرمایشی سیستم و حمام سازه، ابر های لوله زیربنایی، های

 .تولید وان آکریلیک به عنوان شرکتی صاحب سبک در ترکیه معرفی شده است

و اقتصادی به مشتریان در هر زمان و مکهان  خدمت رسانی سریع، عرضه محصوالت با کیفیت  sanica شعار

 .اند تالش در جهان سطح در خود جایگاه بهبود برای همگی شرکت  است و عوامل و کارکنان

 

  یای رادیاتور پنلیمزا

  ظاهر مدرن

 های پنل از ها آن کردن مخفی برای که نیست نیاز دیگر و دارند امروزی و جذاب ظاهری رادیاتورهای پنلی

 .نمایید استفاده تزئینی

  اشغال فضای کم

 .رادیاتورهای فوالدی پنلی با ساختار منحصر بفرد خود جای کمی را اشغال می کند

 عدم نیاز به هواگیری

رادیاتور پنلی برخالف رادیاتور پره ای که باید به طور مکرر هواگیری شود، نیاز به هواگیری به دفعهات زیهاد   

 .ندارد

 مقرون به صرفه

قیمت فوالد از آلومینیوم پایین تر است به همین علت قیمت رادیاتور پنلی سهانیکا نسهبت بهه رادیاتورههای     

 .دیگر به صرفه تر می باشد
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  ایمنی باال

رادیاتورهای پنلی نسبت به رادیاتورهای قدیمی از ایمنی باالیی برخوردار هستند و در صورت تماس با بدنه و 

 .اجزای دیگر رادیاتور، خطراتی مانند سوختگی در آن ها مشاهده نمی شود

 انتخاب مناسب رادیاتور پنلی و نکات نصب

 

 سانیکا پنلی رادیاتور نکات مهم حین نصب

 نصب روی دیوار

 .رادیاتور می بایست روی دیوار با فاصله معقول نصب گردد

 حفظ فاصله مناسب

سانتی متری از کف اتاق نصب نمایید تا گهردش ههوای بهتهری را شهاهد      10تا  7را در ارتفاع  رادیاتور پانلی

 .باشید

 تحت فشار نبودن شیرآالت

 موجهب  شهود  وارد فشهاری  یکی از نکات مهم حین نصب رادیاتور وارد نشدن فشار روی شیرآالت است. اگهر 

 .شود می  تخریب ناحیه آن مدتی از بعد و شده گچ خوردن ترک

 استفاده از شیرهای ترموستاتیک

 کنتهرل  را محیط حرارت درجه خودکار صورت به که هستند دمایی سنسور  شیرهای ترموستاتیک مجهز به

 .شود می سوخت هزینه و انرژی مصرف کاهش به منجر شیرها این از استفاده نتیجه در. کند می

 اتوماتیک هواگیری شیر استفاده از
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ور ، از شیرهای هوا گیری اتوماتیهک اسهتفاده نماییهد تها از معضهالت ههواگیری       بهتر است زمان نصب رادیات

 .دستی که احتمال ریسک نشت آب را در پی دارد در امان باشید

 انتخاب مکان مناسب

برای گردش بهتر هوا بهتر است فضای اطراف رادیاتور باز و وسیع باشد. معموال رادیاتور ها را زیر پنجره نصب 

 .می کنند
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به  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا انتخاب  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  ttps://Tasisat.comhآدرس 

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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