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 L24FFمدل  24000 اتوریراد رانیا جیپککاتالوگ 

  مدل 24000پکیج ایران رادیاتور L24FF  از سری پکیج های دیجیتال شرکت ایران رادیاتور است

که در ساخت آن از قطعات با کیفیت و مرغوب استفاده شده است. به هر اندازه که کیفیت قطعات و 

 .دستگاه باال می رود به دنبال آن عمر مفید دستگاه افزایش می یابد

 مبود آب، سیستم ضد نوسان، فاکتورهایی مانند سیستم ضد یخ زدگی، سیستم محافظت در برابر ک

 پکیج سیستم تنظیم اتوماتیک جریان گاز، هواگیری خودکار، پرشر سوئیچ هوا و ... در

L24FF موجب افزایش راندمان پکیج گشته است. 

 پکیج دیواری مدل L24FF دارای دو مبدل و از نوع فن دار می باشد. سری L  پکیج ایران رادیاتور

 پکیج نشان دهنده فن دار بودن FF است که حروف انگلیسی L24CF و L24FF دارای دو مدل

 .فاقد فن می باشد CF  است و

  در طراحی و ساخت کلیه پکیج های ایران رادیاتور از تکنیک ها و متدهای به روز جهانی مطابق با

قیمت  استانداردهای اروپایی بهره گرفته شده است و همین امر، تاثیر بسزایی در کیفیت قطعات و

 .گذاشته است یج ایران رادیاتورپک

  به فشار آب شهری، میزان آب گرم مصرفی مورد نیاز، متراژ واحد  خرید پکیج از انتخاب وپیش

مسکونی، نوع پکیج )فن دار یا بدون فن، تک مبدل یا دو مبدل و ...( توجه کرده تا پکیج مناسبی را 

 .با توجه به شرایط خود خریداری نمایید

  مقررات ملی ساختمان الزامی است و به این شکل  17واحد مسکونی رعایت اصل در بحث متراژ

متر مربع  64است که برای نصب پکیج دیواری در واحد ساختمانی یا اداری حداقل متراژ می بایست 

 .باشد. چنانچه از این متراژ مصوب کمتر باشد باید دریچه تأمین هوای تازه برای پکیج نصب شود
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 ندارید کافی تجربه زمینه این در اگر. است مصرفی بهداشتی آبگرم پکیج، خرید اننکته مهم در زم 

 .برسید درستی انتخاب به تا نمایید مشورت تاسیسات فروش کارشناسان با

  .مورد مهم دیگر انتخاب نوع پکیج است که از نوع دیواری و یا زمینی باشد، فن دار و یا فاقد فن

متر مربع باشد و به ظرفیت حرارتی فراوانی نیاز دارید از  300تر از چنانچه متراژ واحد مسکونی بیش

پکیج های زمینی استفاده نمایید. از پکیج زمینی بیشتر در خانه های چند طبقه و مکان های با 

 .متراژ باال استفاده می شود
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 مشخصات تولید. برند محصول ایران رادیاتور

 مشخصات تولید. کشور صاحب برند ایران

 Kw مشخصات کلی. ظرفیت 26

مشخصات گارانتی. ضمانت نامه  ایران رادیاتور

 شرکت

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

 مشخصات تولید. کشور سازنده ایران

L24FF مشخصات کلی. مدل دستگاه 

 مشخصات پنل.موقعیت دستگاه دیواری

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

 کرده

37 kg مشخصات کلی. وزن kg 

35 cm ابعاد. عمق 

45 cm ابعاد. عرض 

 

76.3 cm 
 ابعاد. ارتفاع
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به آدرس  تاسیسات دات کامرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت ب

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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