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 BM24FFمدل  24000 اتوریراد رانیا جیپک کاتالوگ

 های این نوع از پکیج ایران رادیاتور عبارت است از :ویژگی 

 سیستم محافظت در برابر یخ زدگی

برای حل مشکل یخ زدگی سیستم محافظت در برابر یخ زدن را روی کلیه پکیج های خود اعم  ایران رادیاتور

 .تعبیه کرده است BM24FF  رادیاتور ایران پکیج از

 بای پس خودکار

مجهز به بای پس خودکار است و زمانی که آب دچار افتت فشتار متی     BM24FF مدل پکیج ایران رادیاتور

 .شود بای پس وارد عمل می شود و باعث می شود فشار روی پمپ کمتر شود

  تنظیم خودکار جریان گاز

. پتردازد  متی  گتاز  ورودی جریان فشار نوسانات سازی تعدیل و تنظیم به  سیستم تنظیم خودکار جریان گاز

 .اری ایران رادیاتور مجهز به این سیستم می باشددیو پکیج

 مجهز به پرشر سوئیچ هوا

 متی  عمتل  دودکت   انسداد برابر در حفاظت برای که است شده ساخته شلنگ عدد دو توسط  پرشر سوئیچ

 بتاز  دودکت   مسیر آخر در و شده دیافراگم های کنتاکت شدن بسته موجب دیافراگم به فشار اعمال با. کند

 .و پکیج می تواند به کار خود ادامه دهد شد خواهد
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 قیمت مناسب

نسبت به سایر مدل های این شرکت ارزانتر است و ایران رادیاتور برای تمام اقشتار   BM24FF قیمت پکیج

 .جامعه حتی قشر کم درآمد نیز پکیج تولید می نماید

  محفظه احتراق بسته

اق بسته ای دارد که برای تخلیه دود از دودک  دو محفظه احتر BM24FF پکیج شوفاژ ایران رادیاتور مدل

 هتایی  مکان و بالکن و تراس مانند باز فضاهای در بسته احتراق محفظه های پکیج  جداره استفاده می شود.

 .شود می استفاده اند مشکل دچار دودک  مک  لحاظ از که

 درصد 90راندمان باالی 

 و بازدهی پکیج شوفاژ دیواری راندمان هستند بنابراین 3STARپکیج های ایران رادیاتور دارای رده انرژی 

BM24FF  است درصد  93برابر با. 

 هواگیری اتوماتیک

 ایتران رادیتاتور متدل    شتوفاژ  پکتیج  از اعم رادیاتور ایران دیواری شوفاژ های پکیج کلیه  از ویژگی های بارز

BM24FF هواگیری خودکار است که در بهبود کارایی پکیج و کاه  هدر رفت انرژی تاثیر می گذارد.  
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 B گرید انرِژی

 دارد نصب رایگان

 cm 34 ابعاد. عمق

 cm 72 ابعاد. ارتفاع

 cm 40 ابعاد. عرض

 ایران رادیاتور برند محصول

 ماه گارانت   24 مدت گارانت  

 ایران کشور صاحب برند

کت  ایران رادیاتور تحت ضمانت شر

 22102 ( KCAL/Hکیل. ظرفیت ) مشخصات  

 میل ایران ,CE, IMS, ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001 مشخصات کیل. استاندارد کسب کرده

  

 ایران کشور سازنده

 OM24FF مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 ( 220تک فاز )  نوع فاز

  

 KG 30 kgمشخصات کیل. وزن 

 m.w.c 5 مشخصات کیل. هد پمپ

 cm 6 قطر دودکش

 دارد فن خروج  

 KW 25.7ظرفیت 

 KCAL/H 20640مشخصات کیل. توان خروج  

 KCAL/H 24000کیل. ظرفیت واقیع مشخصات  

 inch 3/4 سایز لوله گاز

 دو مبدل تعداد مبدل

 LITR 8ظرفیت منبع انبساط 

 BAR 0.5حداقل فشار آب شد ورودی 

 
ی
 LITR/H 2درجه  30Cدب  آبگرم مرصف

 INCH 3/4 inchمشخصات کیل. سایز لوله مدار گرمایش 
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ه آبگرم  ندارد مخزن ذخیر

  

به  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا انتخاب  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  ttps://Tasisat.comhآدرس 

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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