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  MI3 یچدنهای  گید کاتالوگ 

یکی از محصوالت شرکت لوله و ماشین سازی ایران می باشد که در سال   3MI چدنی دیگ

 .دبا عنوان واحد صنعتی ذوب و تولید چدن در ایران شروع به فعالیت کر 1338

جز اولین محصوالت تولیدی شرکت لوله و ماشین سازی ایران میباشد. این  MI3 یدیگ چدن

ترین واحد های صنعتی است. دیگ محصول مختلف از بزرگ 30شرکت هم اکنون با بیش از 

را در بازار ایران با نام دیگ چدنی لوله و ماشین سازی ایران نیز می شناسند. قیمت  MI3 یچدن

در مقایسه با رغیب اصلی خود کمی باالتر می باشد که کیفیت و طول عمر باالی  MI3 یدیگ چدن

 .داین دیگ این تفاوت قیمت را کامال توجیه میکن

پره و با ظرفیت  15تا  5مدل از  11تولید شده در  M ام ای تری( مدل 3IM  )دیگ چدنی

ام ای تری(  3MI  )در دیگ چدنی. دکیلو کالری می باش 300000کیلوکالری تا  100000

حداکثر افت فشار در . تدر نظر گرفته شده اس 3"قطر لوله ورودی و قطر لوله خروجی  Mمدل

دیگ . د% میلی بار می باش46ام ای تری برابر با  MI3 دیگ چدنی M باالترین تعداد پره مدل های

 . دقابل کارکرد با مشعل های گازی و گازوئیلی و دو گانه سوز می باش M مدل MI3 چدنی

 های قابل توجه این محصول به شرح زیر است :ویژگی 

 ها کیفیت سطحی داخلی و خارجی مناسب پره

 درصد 90حرارتی باالی  بازدهی و  راندمان

 طراحی ویژه برای تمام قطعات
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 اروپا منطبق با آخرین محصوالت گرمایشی

 گازسوز و گازوئیل سوز بودن

 افزایش دمای آب تا حدود دمای جوش

 سرعت و سهولت در مونتاژ و جا به جایی

 ایش و زنگ زدگیمقاومت باال در برابر فرس

 طراحی خاص و کم حجم بودن با قابلیت نصب روی زمین

 امکان نصب کنترل پنل الکترونیکی با قابلیت برنامه ریزی 

 لیتر می باشد 287تا  97حجم آبی که داخل این دیگ ها جای می گیرد 

 پره این دیگ ها از جنس چدن با جذب انرژی باال می باشد

 هستند خدمات پس از فروش سال 5ی دارا MI3 کلیه دیگ های چدنی

 مجهز به دودکش از پشت دیگ که بین لوله های رفت و برگشت است

 با توجه به ویژگی های عالی MI3 قیمت دیگ چدنی مناسب بودن

 ساخت شرکت لوله و ماشین سازی ایران می باشند M سری MI3 دیگ های چدنی

 عایق بندی بسیار پیشرفته با استفاده از پشم شیشه برای افزایش بازدهی و کم شدن سرو صدا

 و جابجایی آسان بدلیل امکان جدا شدن پره های دیگ از یکدیگر MI3 دیگ چدنی ابعاد کوچکتر

 امکان تعویض پره آسیب دیده دیگ و تعمیر راحت دیگ نسبت به دیگهای فوالدی

 نسبت به دیگ های فوالدی دارای استاندارد چدنیدیگ  گارانتی مناسب تر
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به آدرس  تاسیسات دات کامت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت برای دانلود کاتالوگ سایر محصوال

https://Tasisat.com  ل تا انتخاب بهترین محصو تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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