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 IAC-12CH/Aمدل  ۱۲۰۰۰ اتوریراد رانیا یکولر گازکاتالوگ 

  مدل ۱۲۰۰۰کولر گازی ایران رادیاتور IAC-12CH/A   از محصوالت سرمایشی شرکت ایران

 رادیاتور می باشد که از دو بخش یونیت داخلی و خراجی تشکیل شده است. 

  جنس بدنه خارجی کولر گازی ایرانی ایران رادیاتور از ورق آهن پوشیده شده از رنگ پودری سفید

  .تشکیل شده است

 ا تبدیل شده است . این محصول عالوه بین خانواده ه محصوالت پرطرفدار امروزه به یکی از کولر گازی

مناسب استفاده در  12000بر عملکرد سرمایشی توان گرمایشی را نیز داشته و با دارا بودن ظرفیت 

 .متر مربع)براساس شرایط( می باشد 22تا  17فضاهایی به مساحت 

  پایین این محصول با مصرف بسیار  کولر گازی ایران رادیاتوراز قابلیت های منحصر بفرد و استثنایی

و تشخیص میزان مصرف انرژی می باشد که این ویژگی در مدل های دیگر کولرگازی ایران  A درجه

 .نیز مشهود بوده است IAC-12CH/A مدل 12000رادیاتور از قبیل کولر گازی ایران رادیاتور 

 ید محصول از یک طرف و شرکت ایران رادیاتور با توجه به دارا بودن امکانات فنی و مالی گسترده تول

نیز داشتن نمایندگی های فروش فعال و شبکه خدمات پس از فروش گسترده در سطح کشور خواهد 

خود را نیز مانند محصوالت قبلی در بازار   ایران رادیاتور ۱۲۰۰۰کولرگازی توانست محصول جدید 

 .مصرف به خوبی عرضه نماید

 کولرگازی مدلIAC-12CH/A گ همراه با نوار طالیی و از جنس پالستیک دارای پنل سفید رن

بوده و صفحه نمایشگر این محصول به صورت مخفی بر روی پنل می باشد که در زمان نشان دادن 

 .اعداد بر روی صفحه نمایشگر نمایان می گردد
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  در این محصول از کمپرسور روتاری استفاده شده است که آن را مناسب استفاده در مناطق آب و

 سانتی درجه 43 الی -7 دمایی دامنه هوایی معتدل کشور می نماید. این محصول همچنین دارای 

 .است گراد

 این شرکت در ساخت محصوالت کولر گازی خود از کمپرسور روتاری GMCC ساخت شرکت توشیبا 

( TOSHIBA)  .استفاده نموده است 

  بل بهره دسی 44همچنین این کولرگازی از عملکرد کم صدای یونیت داخلی با حداکثر میزان صدای

 .میبرد
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 مشخصات تولید. برند محصول ایران رادیاتور

 مشخصات تولید. کشور صاحب برند ایران

12.000 BTU مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه ( BTU ) 

55.2 cm مشخصات کمپرسور.عمق 

R410 مشخصات کلی. گاز مبرد 

27.5 cm مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

no مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر 

 مشخصات کلی. نوع کمپرسور روتاری

 مشخصات کلی. شرایط آب و هوایی کمپرسور (T1) معتدل

70.5 cm مشخصات کمپرسور.عرض 

A مشخصات کلی. گرید انرژِی 

 مشخصات گارانتی. نصب رایگان دارد

 مشخصات گارانتی. مدت گارانتی کمپرسور ضمانت سال 5 –ماه ضمانت قطعات فنی  18

 مشخصات تولید. کشور سازنده ایران

IAC-12CH/A مشخصات کلی. مدل دستگاه 

 مشخصات پنل.رنگ پنل سفید

20 CM مشخصات پنل.عمق 

24 cm مشخصات پنل.ارتفاع 

 مشخصات پنل.موقعیت دستگاه دیواری

76.5 cm مشخصات پنل.عرض 
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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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