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 ECO22FFمدل  22000 اتوریراد رانیا جیپککاتالوگ 

  مدل 22000پکیج ایران رادیاتور ECO22FF  از سری پکیج های آنالوگ ایران رادیاتور است که به

 پایین است.کیلو وات مناسب ساختمان هایی با متراژ  22علت ظرفیت 

 کارکرد و کارایی این مدل پکیج همانند سایر مدل ها می باشد. 

 سیستم های بکار رفته در پکیج ECO22FF  شامل سیستم تنظیم خودکار جریان گاز، ضد یخ

زدگی، هواگیری خودکار، ضد نوسانات آب، محافظت در برابر کمبود آب، ایمنی حداقل و حداکثر 

 .راندمان پکیج گشته استفشار آب است که موجب افزایش 

  دارای دو مبدل و از نوع فن دار می باشد. سری پکیجاین ECO پکیج ایران رادیاتور دارای دو مدل 

ECO22FF  و ECO24FF متفاوتی حرارتی ظرفیت تنها و هستند دار فن  است که هر دو مدل 

 .دارند

 قیمت پکیج ECO22FF   نسبت به سایر سری ها بسیار مناسب است و برای افرادی که به دنبال

 این اسم که است خاطر همین به  کارایی قابل قبول و قیمت پایین هستند گزینه مناسبی می باشد.

  .انتخاب شده است و نشانگر اقتصادی بودن این پکیج است (ECO) اکو مدل

 مدل طبق گفته های فوق پکیج دیواری ایران رادیاتور ECO22FF  از نوع دو مبدل است. کارکرد

مبدل ها به این طریق است که مبدل اصلی گرمای محیط را تأمین میکند و مبدل دیگر که صفحه 

 .پکیج های دو مبدل است رسوب کمتر از مزایای آبگرم مصرفی منازل را تهیه می کند.  ای است

 پکیج ECO22FF  از نوع آنالوگ است و به صورت دستی تنظیم می شود. همچنین این پکیج دارای

چراغ هایی رو بدنه دستگاه است که در صورت خرابی قطعه با روشن شدن چراغ ها و اعدادی که 

 .باالی چراغ ها نوشته شده است به خطای دستگاه پی خواهید برد
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 ECO22FF مدل 22000 رادیاتور ایران پکیج ویژگی

 هواگیری خودکار 

 محفظه احتراق بسته 

 مجهز به سیستم یخ زدگی 

 مجهز به پرشر سوئیچ هوا 

 تنظیم خودکار جریان گاز 

 سیستم ضد نوسان آبگرم 

 سیستم بای پس خودکار 

 مجهز به فن 
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 مشخصات تولید. برند محصول ایران رادیاتور

 مشخصات تولید. کشور صاحب برند ایران

 Kw کلی. ظرفیت مشخصات 24.7

 مشخصات گارانتی. ضمانت نامه شرکت ایران رادیاتور

B مشخصات کلی. گرید انرژِی 

 مشخصات کلی. نوع فاز ( 220 ) تک فاز

 مشخصات گارانتی. نصب رایگان دارد

3/4 inch مشخصات کلی. سایز لوله گاز 

 مشخصات گارانتی. مدت گارانتی ماه گارانتی 24

 تولید. کشور سازندهمشخصات  ایران

ECO22FF مشخصات کلی. مدل دستگاه 

 مشخصات پنل.موقعیت دستگاه دیواری

CE, IMS, ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001, مشخصات کلی. استاندارد کسب کرده ملی ایران 

29 kg مشخصات کلی. وزن kg 

34 cm ابعاد. عمق 

40 cm ابعاد. عرض 

72 cm ابعاد. ارتفاع 
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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  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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