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 Z36FFمدل  36000 اتوریراد رانیا ینیزم جیپککاتالوگ 

  مدل 36000پکیج زمینی ایران رادیاتور Z36FF  از دسته پکیج های زمینی و چدنی است توسط

 گروه صنعتی ایران رادیاتور ساخته شده است.

  این پکیج زمینی با سوخت گاز طبیعی کار می کند. 

 پکیج Z36FF  لیتری است که گزینه مناسبی برای  50مجهز به مشعل اتمسفریک و مخزن ذخیره

 .واحدهای مسکونی چند طبقه و ویال می باشد

 ی از کاربردی ترین و پرطرفدارترین اقالم به شمار می آید که جایگزین مناسبی برا در جامعه ما پکیج

آبگرمکن ها است. از مزایای پکیج ها سرو صدای کم، تعمیر و نگهداری آسانتر و صرفه جویی در هزینه 

 .ها است

 دارای کویل مسی جهت تهیه آبگرم مصرفی منازل و دارای ترموتر )گیج  پکیج زمینی ایران رادیاتور

 .یج اندازه گیری می کنددما( و مانوتر )فشار سنج گاز( است که بطور همزمان دما و فشار را در پک

 مدل پکیج شوفاژ زمینی ایران رادیاتور Z36FF  از نوع دو مبدله است. تهیه گرمای محیط به

 . است ها مکان سایر و منازل مصرفی آبگرم تأمین به موظف دوم مبدل و است اصلی مبدل عهده

 است ای صفحه مبدل جداره بر رسوب افتادن اتفاق دیرتر مبدل، دو های پکیج های مزیت از. 

  لیتر است و به دلیل استفاده از استیل  50دارای مخزن ذخیره آبگرم استیل با گنجایش  پکیجاین

مانع از ایجاد رسوب در منبع و جداره ها گشته و در مقابل پوسیدگی نیز  Z36FF ضد زنگ در پکیج

 .مقاوم خواهد بود
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 مدلپکیج زمینی ایران رادیاتور  روی بدنه Z36FF نمایشگر دیجیتال تعبیه شده است و  صفحه

همچنین این پکیج مجهز به عیب یاب هوشمند است که در صورت بروز مشکل با اعالم کد خطا فرد 

 .را از خراب بودن پکیج مطلع می سازد

 پکیج دو مبدله Z36FF  کیلو وات مناسب متراژهای بسیار باال است. ایران  36با ظرفیت حرارتی

 طوفان و باد از بدور و بسته فضاهای در حتما که است ساخته زمینی صورت به ار پکیج این رادیاتور

  .شود نصب

  قیمت پکیج Z36FF طبق تعرفه های ایران رادیاتور تعیین شده است. 
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 مشخصات تولید. برند محصول ایران رادیاتور

 مشخصات تولید. کشور صاحب برند ایران

 Kw مشخصات کلی. ظرفیت 38

رادیاتورایران   مشخصات گارانتی. ضمانت نامه 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 12

 مشخصات تولید. کشور سازنده ایران

Z36FF  کلی. مدل دستگاهمشخصات 

 مشخصات پنل.موقعیت دستگاه زمینی

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

14.6 kg  89 , آبگیری شده kg مشخصات کلی. وزن kg 

59.5 cm ابعاد. عمق 

65 cm ابعاد. عرض 

82 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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