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 رادیاتور پنلی کرمی سری کانسپت  کاتالوگ

سانتی متر می باشد.  200،  160،  140،  120،  110،  100،  80،  70،  60،  50،  40سایز این رادیاتورها 

 .کیلوگرم می باشد 27.84همچنین به طور متوسط وزن هر رادیاتور کرمی 

 50سانتی متر تولید می شوند و آکس تمامی رادیااتور کرمای    60در ارتفاع  رادیاتورهای پنلی کرمی تمامی

سانتی متر می باشد تا مطابق با استاندارد ایران باشد. همچنین ضخامت ورق انتخاب شده جهت ساخت این 

 .میلی متر می باشد 1.2رادیاتورها 

درصد بوده و این یکی از نکات منحصر به فارد رادیااتور کرمای     95راندمان خروجی رادیاتورها معموال باالی 

صورت دو کنوکتور و تک کنوکتور نیز تولید می شوند و قابلیت تفکیک  می باشد. همچنین این رادیاتورها به

 .و جداسازی رادیاتورها برای نظافت نیز وجود دارد

بسته بندی سه الیه برای جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام حمل و نقل رادیاتورها یکای از نقاام مت ات    

و آسان، در داخل رادیاتورها تع یاه شاده    این محصول می باشد. تمامی اتصاالت موردنیاز جهت نصب سریع

است که از جمله آن ها می توان به دریچه هواگیری ، بست مخصوص ، رول پالک و... اشاره نمود. همچناین  

 .میلیمتر بوده و قابلیت نصب از هر دو طرف رادیاتورها نیز فراهم می باشد 0.60ضخامت کنوکتورها 
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سال گارانتی بوده که در نوع خود، بااالترین ررفیات حرارتای باه      10دارای  رادیاتورهای پنلی کرمی تمامی

 .علت استفاده از دانش فنی پیچیده و تکنولوژی های نوین در ساخت این محصول را به ارمغان خواهد آورد

یاتور، تهیاه  ، اولین کاری که باید انجام دهید یک دست شیر و زانوی قفلی راد برای نصب این رادیاتور کرمی

نمایید که پیشنهاد می کنیم با استفاده از دریچاه ترموساتاتیک رادیااتور و همچناین تنظایم آن در دماای       

متناسب با محیط، عالوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی ، رفاه و آسایش باالیی را در فضای داخلی منزل یا 

  .محل کار خود فراهم نمایید
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 یک طرف نصب ,دو طرف نصب جهات نصب

 Kermi برند محصول

 سال 12 مدت گارانت  

کشور صاحب 
 برند

 آلمان

تحت ضمانت 
کت  شر

 مبنا

مشخصات  
کیل. ظرفیت ) 

KCAL/H ) 
589 589 879 1024 1170 1315 1040 1606 1751 1896 2042 2332 2623 

291
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مشخصات  
کیل. حجم 
ی )  آبگیر

LITER ) 

2.35 2.35 3.53 4.12 4.71 5.3 5.89 6.47 7.6 7.65 8.24 9.42 10.59 

11.7
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مشخصات  
کیل. استاندارد  
 کسب کرده

 NE10130-NE10131استانداردهای 

 آلمان کشور سازنده

                              

 2 تعداد کونوکتور

مشخصات  
 KGکیل. وزن 
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kg 
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 pkkp22 تیپ

آکس ) مرکز 
لوله ورودی تا 
 خروجی (

1.2 inches 
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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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