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 M90-5مدل  MI3 یچدن گید کاتالوگ 

 ها کیفیت سطحی داخلی و خارجی مناسب پره

 طراحی ویژه برای تمام قطعات

  ا و کم حجم بودنطراحی زیب

 اروپا منطبق با آخرین تجهیزات گرمایشی

 مناسب برای واحد های مسکونی و تجاری با نیاز حرارتی به گرمای باال

طبقه  13متر ارتفاع معادل  40درصد، قابل استفاده برای  90با بازده باالی  M90 مدل MI3 دیگ چدنی

 می باشند

 مقاومت بسیار باال در برابر خوردگی و فرسایش

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

 ساخت شرکت لوله و ماسین سازی ایران می باشند M90-5 مدل MI3 دیگ چدنی

 هستند خدمات پس از فروش سال گارانتی و 5دارای  MI3 کلیه دیگ های چدنی

 دیگ چدنی و حمل و نقل آسان به دلیل امکان جدا شدن پره های دیگ از یکدیگرابعاد کوچکتر 
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 امکان تعویض پره آسیب دیده دیگ و تعمیر راحت دیگ نسبت به دیگ های فوالدی

 نسبت به دیگهای فوالدی دارای استاندارد دیگ چدنی قیمت و گارانتی مناسبتر

 گاز یا گازوییل می باشند مناسب برای کارکرد با سوخت M90 مدل MI3 دیگ چدنی

 این دیگ ها قابلیت گرم کردن آب تا دمای زیر نقطه جوش را داشته

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

میلی متری بدنه این دیگ ها ضمن افزایش طول عمر و استحکام مکانیکی امکان استفاده برای  6ضخامت 

 بار را فراهم می سازد 4فشار کاری تا 

دارای گواهی تأیید صالحیت آزمایشگاه از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  MI3 دیگ های چدنی

 ایران می باشد
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 B گرید انرِژی

 ندارد نصب رایگان

 ام آی تری برند محصول
 سال 5 مدت گارانت  

 ایران کشور صاحب برند

کت ن سازی ایران تحت ضمانت شر کت لوله و ماشی   شر

ی )  LITER ) 49 مشخصات کیل. حجم آبگیر

 میل ایران ,گوایه نامه فنن  ,CE مشخصات کیل. استاندارد کسب کرده

 ایران کشور سازنده  

 M90-5 مدل دستگاه

 ایستاده موقعیت دستگاه

 cm 64.7 مشخصات پنل.عمق

 CM 60 مشخصات پنل.عرض

 cm 119.6 مشخصات پنل.ارتفاع

 فن کویل  
 INCH 3کانکشن ورودی  

 INCH 3کانکشن خروجی 

 منبع دوجداره  
ی

 ویژگ
 KG 400 kgمشخصات کیل. وزن  

  
 KCAL/H 849000مشخصات کیل. ظرفیت واقیع 

اق   M3 0.063حجم محفظه احی 

 cm 13.5 قطر دهانه مشعل

کوالتور   — Cحداکیر دمای آب سیر

 BAR 4مشخصات کیل. فشار کاری 

 5 تعداد پره

 چدنن آبگرم مشخصات کیل. نوع دیگ

 cm 20 قطر دودکش
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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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