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 OE28FFمدل  اتوریراد رانیا جیپک کاتالوگ

 پکیج ایران رادیاتور به طور کلی به شرح زیر است :ین نوع امشخصات 

 درصد 93راندمان و بازدهی باالی 

د و گفته می شو "نندمارا"یا  "هضریب بهر"سیله وهر ان ورودی جی به تووخران صطالحاً به نسبت توا

درصدد   93باالی  OE28FF پکیج ایران رادیاتور د که راندمانمی شون صد بیادرمعموالً برحسب ار آن مقد

 .می باشد

 بکارگیری سیستم حفاظت از خطر یخ زدگی 

با بده کدار    OE28FF پکیج ایران رادیاتور یخ زدگی پکیج در زمستان میتواند علل مختلفی داشته باشد، اما

 .گیری سیستم محافظتی از دستگاه در برابر سرما محافظت می کند

 صب راحت و آسان در دیوار

ابلیت نصب آسان در دیوار از دسته محصوالت معروف این کمپدانی مدی   در کل پکیج های ایران رادیاتور با ق

 .نیز این این ویژگی مستثنی نمی باشد OE28 پکیج ایران رادیاتور باشند،لذا مدل

 نصب رایگان

نصب رایگان پکیج های ایران رادیاتور توسط کارشناسان کمپانی ایران رادیاتور صورت میگیرد که با اطمینان 

 .ل مورد نظر برای کاربران توسط کارشناسان خود شرکت راه اندازی شودخاطر محصو

 هوا گیری خودکار

 :هواگیری پکیج باید به درستی و در زمان مناسب انجام شود از مزایای هواگیری عبارتند از

 خوب کار کردن دستگاه و تولید گرمای کافی 

 کاهش هزینه گاز مصرفی 
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 افزایش عمر و بازدهی مناسب قطعات 

 کاهش خطر نشت آب از رادیاتورها 

 پکیج ایران رادیاتور کارکرد مناسب OE28FF 

 مجهز به پرشر سوئیچ هوا 

 ایدن  که.میشود قطع فن شدن خاموش بعداز و وصل فن توسط فشار اختالف ایجاد به علت پرشر سوئیچ هوا،

 .باشد می ویژگی این به مجهز پکیج

 سیستم جرقه زن خودکار 

 با فن و یا بدون فن مدی باشدد کده    -سیستم کنترل خودکار جرقه برای مشعلهای گازی و تجهیزات گازسوز

 .به صورت خودکا دارای این سیستم می باشد OE28FF پکیج ایران رادیاتور

 سیستم حفاظت از شعله 

خنثدی بدر روی سیسدتم سدوخت دید       به علت خاموش شدن شعله بر اثر ریختن مایعدات و یدا گداز هدای     

پکدیج ایدران    ....،خطاهای انسانی ،خراب بودن کنترل کننده های خودکار ،وجود نشتاز شیر قطع سدوخت و 

 .مجهز به سیستم حفاظت از شعله می باشد OE28FF رادیاتور

 سیستم ایمنی محدود کننده حداکثر دمای آب مدار گرمایشی 

ارتی جهت تامین آب گرم مصرفی آب گرم سیستم گرمایش بطور جداگانه این مدل پکیج دارای دو مبدل حر

می باشد که وظیفه کنترل دمای آب پکیج نیز می باشد که باعث میشود دمای پکیج از ید  عددد شداخ     

 .باالتر نرود در غیر این صورت دستگاه را خاموش میکند

 گارانتی ایران رادیاتور 

با عنوان ضمانتنامه شرکت ایران رادیداتور ارائده    OE28FF ایران رادیاتور مدلپکیج  گارانتی قابل ارائه برای

 .ماه برای این پکیج می باشد 24میگردد که به مدت 
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 B گرید انرِژی

 دارد نصب رایگان

 cm 38 ابعاد. عمق

 cm 85 ابعاد. ارتفاع

 cm 44 ابعاد. عرض

 ایران رادیاتور برند محصول

 ماه گارانت   24 مدت گارانت  

 ایران کشور صاحب برند

کت  ایران رادیاتور تحت ضمانت شر

 25800 ( KCAL/Hمشخصات کیل. ظرفیت ) 

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

  

 ایران کشور سازنده

 OE28FF مدل دستگاه

 دیواری موقعیت دستگاه

 ( 220تک فاز )  نوع فاز

  

 KG 36 kgمشخصات کیل. وزن 

 m.w.c 6 کیل. هد پمپمشخصات  

 cm 6 قطر دودکش

 دارد فن خروج  

 KW 30ظرفیت 

 KCAL/H 24080مشخصات کیل. توان خروج  

 KCAL/H 28000مشخصات کیل. ظرفیت واقیع 

 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 

ه آبگرم  ندارد مخزن ذخیر
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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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