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 M28FFمدل  28000 اتوریراد رانیا جیپککاتالوگ 

 

  مدل 28000پکیج ایران رادیاتور M28FF یکی از نمونه های سری M  پکیج ایران رادیاتور است

 .که طرفداران زیادی را به خود جذب کرده است

  ،جایگزین مناسبی برای آبگرمکن ها می باشد و کارکرد آرام و بی صدایی دارد. همچنین این پکیج

 .هزینه سوخت، نگهداری و تعمیر پکیج کمتر از سیستم های گرمایش قدیمی است

 پکیج M28FF  که از تولیدات شرکت ایران رادیاتور است جزو پکیج های دیواری و گازسوز

کمپانی ایران رادیاتور در طی سال های فعالیت خود محسوب می شود. خوب است بدانید که 

 .توانسته به عنوان برترین تولیدکننده داخلی در ایران معرفی شود

 پکیج شوفاژ دیواری مدل M28FF  دارای فن و از نوع دو مبدله است. همانطور که در باال اشاره

نشان دهنده فن دار  FF یپکیج ایران رادیاتور است که واژه انگلیس M کردیم این پکیج جزو سری

 .می باشد پکیجبودن 

 در طراحی کلیه پکیج های خود اعم از دیواری و زمینی، دانش و تکنولوژی های  ایران رادیاتور

جهانی را لحاظ نموده است و نیروهای مجرب ایرانی با استفاده از تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته 

  .به تولیدات پرداختند

   مدل ایران رادیاتورنوع برد پکیج دیواری M28FF  آنالوگ است. این مدل فاقد نمایشگر دیجیتال و

سیستم عیب یاب است و به همین دلیل چراغ هایی با یکسری اعداد روی دستگاه تعبیه شده است 

 عیب یابی پکیج امکان پذیر است.که با روشن شدن هریک از آن ها 
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  قیمت پکیجالزم است بدانید که M28FF  نسبت به مدل های دیجیتال کمتر است. 

 مایندگی های ایران رادیاتور در اکثر شهر های ایران با پرسنلی ماهر آماده خدمت رسانی است و ن

 .پردازند می راهنمایی به رادیاتور ایران کارشناسان فروش در مواردی مانند خرید و قیمت پکیج
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 ایران رادیاتور

 مشخصات تولید. برند محصول

 ایران

 مشخصات تولید. کشور صاحب برند

 Kw مشخصات کلی. ظرفیت 30

 ایران رادیاتور

 مشخصات گارانتی. ضمانت نامه شرکت

B مشخصات کلی. گرید انرِژی 

 ( 220 ) تک فاز

 مشخصات کلی. نوع فاز

 دارد

 مشخصات گارانتی. نصب رایگان

3/4 inch مشخصات کلی. سایز لوله گاز 

 ماه گارانتی 24

 مشخصات گارانتی. مدت گارانتی

 ایران

 مشخصات تولید. کشور سازنده

M28FF مشخصات کلی. مدل دستگاه 

 دیواری

 مشخصات پنل.موقعیت دستگاه

35.5 kg مشخصات کلی. وزن kg 

34 cm ابعاد. عمق 

40 cm ابعاد. عرض 

72 cm ابعاد. ارتفاع 

5 m.w.c مشخصات کلی. هد پمپ 

6 cm مشخصات کلی. قطر دودکش 
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https://tasisat.com/brand/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/
https://tasisat.com/brand-country/iran/
https://tasisat.com/capacity-kw/30/
https://tasisat.com/company-guarantee/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/
https://tasisat.com/energy-grade/b/
https://tasisat.com/faz-type/single-phase/
https://tasisat.com/free-nasb/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/gaz-pipe-size/3-4-inch/
https://tasisat.com/guarantee-time/24-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c/
https://tasisat.com/made-in/iran/
https://tasisat.com/model/m28ff/
https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/
https://tasisat.com/weight/35-5-kg/
https://tasisat.com/height-main/34-cm/
https://tasisat.com/width/40-cm/
https://tasisat.com/height/72-cm/
https://tasisat.com/pump-head/5-m-w-c/
https://tasisat.com/doodkesh-ghotr/6-cm/
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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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