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 L36FFمدل  36000 اتوریراد رانیا جیپککاتالوگ 

  مدل 36000پکیج ایران رادیاتور L36FF  مناسب واحدهای مسکونی و اداری است و برای تأمین

 گرمایش ساختمان و آبگرم مصرفی بکاز می رود. 

 این پکیج از سری L  پکیج ایران رادیاتور است که از سایر سری ها جدیدتر است و دارای صفحه

  .نمایشگر و عیب یاب دیجیتال می باشد

 از جمله سیستم های تعبیه شده در پکیج L36FF  ،ضد یخ زدگی، محافظت در برابر کمبود آب

موجب افزایش  هواگیری خودکار، عیب یاب، ضد نوسان دمای آبگرم و کنترل فشار آب می باشد که

 .کارایی پکیج می شود

 پکیج مدل L36FF از جدیدترین محصوالت ایران  دو مبدله و مجهز به فن می باشد. این پکیج

 .رادیاتور است و به دلیل کارایی فوق العاده در بازار فروش باالیی دارد

 در اصل پکیج جایگزین آبگرمکن شده و ایمنی بیشتری نسبت به آبگرمکن دارد.  

 شوفاژ دیواری ایران رادیاتور در محیط های گوناگونی مانند آشپزخانه منازل، تراس، رختکن و  پکیج

حتی انباری قابل نصب است که می بایست برای نصب آن ها به نوع دودکش و ارتفاع و قطر آن توجه 

  .نمایید

 پکیج ایران رادیاتور مدل L36FF ه پیشرفت های زمان، از نوع دیجیتال است. ایران رادیاتور با توجه ب

  .تکنولوژی های جدید را در تولید محصوالت خود پیاده سازی می کند

 را پکیج خطای کدهای و دما وضعیت  یکی از این نمونه ها نمایشگر و عیب یاب دیجیتال است که 

  . دهد می نشان
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 قیمت پکیج L36FF نسبت به سایر مدل ها متفاوت است. 

 فوق دو مبدله است. عملکرد این مبدل ها بدین شرح است که یک مبدل موظف به تأمین  پکیج

گرمای شوفاژ است و مبدل دیگر که صفحه ای است وظیفه تهیه آبگرم مصرفی در منازل و سایر مکان 

 ها را دارد. 

 از مزایای پکیج های دو مبدل، تأمین آبگرم یکنواخت تر و رسوب کمتر می باشد.  
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 مشخصات تولید. برند محصول ایران رادیاتور

 مشخصات تولید. کشور صاحب برند ایران

 Kw مشخصات کلی. ظرفیت 38

 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

 مشخصات تولید. کشور سازنده ایران

L36FF مشخصات کلی. مدل دستگاه 

 مشخصات پنل.موقعیت دستگاه دیواری

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

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 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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