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 pkkp22مدل  رتورپنیا یپنل اتوریراد کاتالوگ

  انواع رادیاتور پنلی ایرتورپن

 300الیی   40دارای سایزهای گوناگونی است. طول این رادیاتورها از  pkkp22 رادیاتور پنلی ایرتورپن مدل

 .سانتی متر می باشد که بر این اساس ظرفیت حرارتی، حجم آب گیری و وزن رادیاتورها متغیر خواهد بود

 سانت 40رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

کیلوکالری بر سیاتت، حجیم آب    756سانتی متر دارای ظرفیت حرارتی  40رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

 کیلوگرم 11.200 وزن لیتر،  2.36گیری 

 سانت 50رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

کیلوکالری بر سیاتت، حجیم آب    945یت حرارتی سانتی متر دارای ظرف 50رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

 کیلوگرم 14.00 وزن لیتر،  2.95گیری 

 سانت 60رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

کیلوکالری بر ساتت، حجیم آب   1134سانتی متر دارای ظرفیت حرارتی  60رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

 کیلوگرم 16.800 وزن لیتر،  3.54گیری 

 سانت 80ایرتورپن به طول رادیاتور پنلی 

کیلوکالری بر ساتت، حجیم آب   1512سانتی متر دارای ظرفیت حرارتی  80رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

 کیلوگرم 22.400 وزن لیتر،  4.72گیری 
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(1-1) سانت 90رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول  

کیلوکالری بر ساتت، حجیم آب   1701سانتی متر دارای ظرفیت حرارتی  90رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

 کیلوگرم 25.200 وزن لیتر،  5.31گیری 

 سانت 100رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

کیلوکالری بر ساتت، حجم آب  1890سانتی متر دارای ظرفیت حرارتی  100رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

 کیلوگرم 28.100لیتر، وزن  5.90گیری 

 سانت 120ه طول رادیاتور پنلی ایرتورپن ب

کیلوکالری بر ساتت، حجم آب  2268سانتی متر دارای ظرفیت حرارتی  120رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

 کیلوگرم 33.600 وزن لیتر،  7.08گیری 

 سانت 140رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

کالری بر ساتت، حجم آب کیلو 2646سانتی متر دارای ظرفیت حرارتی  140رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

 کیلوگرم 39.200 وزن لیتر،  8.26گیری 

 سانت 160رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

کیلوکالری بر ساتت، حجم آب  3024سانتی متر دارای ظرفیت حرارتی  160رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

 کیلوگرم 44.800 وزن لیتر،  9.44گیری 

(2-1) سانت 180 رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

کیلوکالری بر ساتت، حجم آب  3402سانتی متر دارای ظرفیت حرارتی  180رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

 کیلوگرم 50.400 وزن لیتر،  10.62گیری 
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 سانت 200رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

ی بر ساتت، حجم آب کیلوکالر 3780سانتی متر دارای ظرفیت حرارتی  200رادیاتور پنلی ایرتورپن به طول 

 کیلوگرم 56 وزن لیتر،  11.80گیری 
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 سفید رنگ پنل

 cm 10.4 ابعاد. عمق

 cm 55 ابعاد. ارتفاع

 طرف نصبیک  جهات نصب

 IRTURPAN برند محصول

 سال 12 مدت گارانت  

 ایران کشور صاحب برند

کت  ایرتورپن تحت ضمانت شر

 1134, 1512, 1701, 1890, 2268, 2646, 3024, 3402, 3780, 756, 945 ( KCAL/Hمشخصات کیل. ظرفیت ) 

ی )   LITER ) 7.08, 10.62, 11.80, 2.36, 2.95, 3.54, 4.72, 5.31, 5.90, 8.26, 9.44مشخصات کیل. حجم آبگیر

  
 ایران کشور سازنده

  
 2 تعداد کونوکتور

 KGمشخصات کیل. وزن 
11.2 kg, 14 kg, 16.8 kg, 22.4 kg, 25.2 kg, 28.1 kg, 33.6 kg, 39.2 kg, 44.8 

kg, 50.4 kg, 56 kg 

 pkkp22 تیپ

 cm 50 آکس ) مرکز لوله ورودی تا خروجی (
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https://tasisat.com/height/55-cm/
https://tasisat.com/nasb-kind/%db%8c%da%a9-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%86%d8%b5%d8%a8/
https://tasisat.com/guarantee-time/12-%d8%b3%d8%a7%d9%84/
https://tasisat.com/brand-country/iran/
https://tasisat.com/brand-country/iran/
https://tasisat.com/company-guarantee/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%86/
https://tasisat.com/company-guarantee/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%be%d9%86/
https://tasisat.com/made-in/iran/
https://tasisat.com/made-in/iran/
https://tasisat.com/convector-number/2/
https://tasisat.com/convector-number/2/
https://tasisat.com/main-type/pkkp22/
https://tasisat.com/main-type/pkkp22/
https://tasisat.com/axe-inlet-pipe-to-outlet/50-cm/
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به  تاسیسات دات کامت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت برای دانلود کاتالوگ سایر محصوال

تا انتخاب  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comآدرس 

 ل با بهترین شرایط در کنار شما هستند.بهترین محصو
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