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 ۵۰۰مدل ترمو  اتوریراد رانیا یومینیآلوم اتوریرادکاتالوگ 

 باشد می آلومینیومی نوع از  رادیاتور ترمو.  

 مینیومی مب باشد که جز محبوب ترین و پرفروش ترین نوع رادیاتور ترمو ایران رادیاتور آل

 . رادیاتورها است

  مهمترین نکته این است که آلومینیوم ضریب هدایت حرارت باالتری نسبت به فوالد دارد و

به همین دلیل رادیاتور ترمو ایران رادیاتور گرمادهی بیشتری نصبت به رادیاتور های پنلی 

 . دارد

 125 حدود گراد سانتی درجه 60 دمای اختالف و معمولی شرایط در  یاتور ترموهر پره راد 

 .دهد می حرارت محیط به ساعت در کیلوکالری

 , ظرفیت که باشد می معنا این به  رادیاتور ایران رادیاتور مدل ترمو از نوع پره ای می باشد 

بلیت کم یا زیاد کردن تعداد قا و شود می تعیین مجزا صورت به پره هر ازای به ان گرمایی

 .پره ها را با توجه به فضا را داراست

 است این آن مهم دلیل و  است منازل در رادیاتور نوع ترین متداول ای پره نوع از  رادیاتور 

 .است تر صرفه به مقرون و کمتر دیگر انواع به نسبت تعویض و تعمیر هزینه که

 می  50و  35سایز از نظر ارتفاعی هستند که دارای اکس های  رادیاتور ایران رادیاتور در دو

 .باشند

  رادیاتور مدل ترمو قابلیت کار با هر دو سیستم موتورخانه مرکزی و پکیج گرمایشی را دارد و

 .همچنین امکان نصب شیر های ترموستاتیک را نیز داراست
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  ر ارائه می شود که این ها قابلیت وصل پره به بازا 10و  7،  5رادیاتورمعموال با بلوک بندی

 می را ترمو مدل رادیاتور ایران رادیاتور هر و هستند دارا مغزی وسیله به را  شدن به یکدیگر

 .نمود وصل هم به پره 20 تا نهایتا توان

  رادیاتور ایران رادیاتور مدل ترمو به صورت دایکاست می باشد و این روش مرغوبترین روش

 دایکاست قالب در یکپارچه صورت به رادیاتور از پره هر  تولید رادیاتور ایران رادیاتور است .

 در و شده متصل هم به امیزی رنگ و فینیشینگ ، تست عملیات از پس که شود می تولید

 .ندی قرار می گیرند و عرضه می شوندب بسته
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 مشخصات تولید. برند محصول ایران رادیاتور

 مشخصات تولید. کشور صاحب برند ایران

 مشخصات گارانتی. ضمانت نامه شرکت ایران رادیاتور

58 cm مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

 مشخصات گارانتی. مدت گارانتی سال 10

termo سری دستگاه 

 مشخصات تولید. کشور سازنده ایران

 مشخصات پنل.رنگ پنل سفید

 مشخصات کلی. جهات نصب یک طرف نصب

50 cm ) مشخصات کلی. آکس ) مرکز لوله ورودی تا خروجی 

1.35 kg ت کلی. وزنمشخصا kg 

 ( Liter ) مشخصات کلی. حجم آبگیری 0.45

 ( Watt ) مشخصات کلی. ظرفیت 146
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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/58-cm/
https://tasisat.com/guarantee-time/10-%d8%b3%d8%a7%d9%84/
https://tasisat.com/machin-series/termo/
https://tasisat.com/made-in/iran/
https://tasisat.com/panel-color/white/
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/
https://tasisat.com/weight/1-35-kg/
https://tasisat.com/volume-liter/0-45/
https://tasisat.com/capacity-watt/146/
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به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

https://Tasisat.com  تا انتخاب بهترین محصول با  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در

 بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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