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 L28FF مدل 28000پکیج ایران رادیاتور کاتالوگ 

  مدل 28000پکیج ایران رادیاتور L28FF  برای فراهم آوردن آبگرم مصرفی و گرمایش محیط در

پکیج ایران رادیاتور است که از  L منازل و مکان های اداری استفاده می شود. این پکیج از سری

  .سایر سری ها جدیدتر می باشد و صفحه نمایشگر و عیب یاب روی آن ها تعبیه شده است

 پکیج در  از جمله موارد مهم استفاده شده L28FF  سیستم ضد یخ زدگی، سیستم محافظت در

... می باشد که موجب برابر کمبود آب، هواگیری خودکار، پرشر سوئیچ هوا، عیب یاب، پمپ قوی و 

 .افزایش کارایی پکیج می شود

 مدل پکیج L28FF  دو مبدله و مجهز به فن می باشد. مدل مذکور دارای یک نمونه دیگر می باشد

است با این تفاوت که بدون فن می باشد. عالوه بر آن این دو مدل در وزن،  L28CF  به نام

 .راندمان و هد پمپ با یکدیگر متمایز اند

 پکیج  .قیقت پکیج جایگزین آبگرمکن شده و دارای ایمنی بیشتری نسبت آبگرمکن استدر ح

در آشپزخانه های منازل، رختکن ها و حتی انباری ها قابل نصب است اما  دیواری ایران رادیاتور

  .برای نصب یکسری اصول و قوانین نیز باید رعایت شود

 رابی در قطعات می شود. در سریپکیج نیز همانند دستگاه های دیگر دچار آسیب و خ L   پکیج

 .ایران رادیاتور به دلیل وجود عیب یاب دیجیتال، سریع تر به مشکل پکیج پی خواهید برد

 شود می اعالم پکیج اگر خرابی در پکیج بوجود آید کد خطا روی نمایشگر دیجیتال . 

 از نکات مهم پیش از خرید پکیج L28FF فشار آب شهری، میزان متراژ محل سکونت،  می توان به

  .آب گرم بهداشتی مورد نیاز، نوع پکیج )فن دار یا بدون فن، تک مبدل یا دو مبدل و ...( اشاره کرد

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/


 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتمتاسیسات دات کا

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 2 | صفحه

 

  مربع برای  متر 64 متراژ حداقل مقررات ملی ساختمان مبنی بر رعایت 17با در نظر گرفتن اصل

  .نصب پکیج دیواری در واحد ساختمانی یا اداری اقدام به خرید پکیج نمایید

  در هنگام خرید پکیج، به میزان آبگرم بهداشتی مصرفی خود توجه نمایید. چنانچه به مقدار آبگرم

بیشتری نیاز دارید و در این زمینه اطالعات کافی ندارید با کارشناسان فروش تاسیسات مشورت 

 .اییدنم
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 مشخصات تولید. برند محصول ایران رادیاتور

 مشخصات تولید. کشور صاحب برند ایران

 Kw مشخصات کلی. ظرفیت 30

 مشخصات گارانتی. ضمانت نامه شرکت ایران رادیاتور

B مشخصات کلی. گرید انرژِی 

 مشخصات کلی. نوع فاز ( 220 ) تک فاز

 رایگانمشخصات گارانتی. نصب  دارد

3/4 inch مشخصات کلی. سایز لوله گاز 

 مشخصات گارانتی. مدت گارانتی ماه گارانتی 24 

 مشخصات تولید. کشور سازنده ایران

L28FF مشخصات کلی. مدل دستگاه 

 مشخصات پنل.موقعیت دستگاه دیواری

CE, IMS, ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001, 

 ملی ایران
 استاندارد کسب کردهمشخصات کلی. 

38 kg مشخصات کلی. وزن kg 

35 cm ابعاد. عمق 

45 cm ابعاد. عرض 

76.3 c ابعاد. ارتفاع 
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به  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

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

 محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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