
 نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران

برای تعمیرات تخصصی پکیج ایران رادیاتور توسط نماینده مجاز شرکت با نمایندگی پکیج ایران 

  09191212489رادیاتور شرق تهران تماس بگیرید 

 

اگر شما پکیج ایران رادیاتور دارید حتما متن زیر را بخوانیدونکات زیر را را  
 . رعایت کنید

نمایندگی پکیج ایران رادیاتور شرق تهران  با تشکر  

در هنگام استفاده از پکیج دیواری همیشه دمای محیط را از روی پکیج تنظیم کنید و نه با :نکته اول

شیر رادیاتورها به عبارت دیگر زمانی که خانه شما گرم میشود به هیج وجه شیر رادیاتور را نبندید 

و حتی نصفه هم نکنید بلکه شیرها همیشه کامال باز باشد .به عنوان مثال در پکیج ایران رادیاتور) 

تصویر زیر میبینید ( در سری انالوگ دو ولوم برای تنظیم دما وجود دارد ولوم همانطور که در 

سمت راستی برای تنظیم دمای ابگرم و ولوم سمت چپی برای تنظیم دمای اب رادیاتورها هست 

زمانی که ولوم سمت چپی بر روی صفر قرار گیرد شوفاژها قطع میشود .و دیگر ابگرمی به سمت 

ی توضیحات بیشتر در مورد نحوه کارکرد پکیج بر روی لینک زیر کلیک شوفاژ ها نمیرود. برا

 . کنید

 نحوه کار با پکیج ایران رادیاتور

http://pakage.blog.ir/tag/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1


[caption id="" align="aligncenter" width="193"] نمایندگی ایران  

تور شرق تهرانرادیا [/caption] 

همیشه وقتی با شیر پرکن فشار بار پکیج را تنظیم کردید بعد از ان حتمن شیر پکیج  :نکته دوم   

ببندید. اگر با شیر پرکن اشنا نیستید بر روی لینک زیر کلیک کنید را  . 

 توضیح شیرپرکن

 .تصویر شیرپرکن را در زیر مشاهده میفرمایید

[caption id="" align="alignnone" width="150"] خدمات ایران رادیاتور شرق  

 [caption/]تهران

  

  

اگر پکیج شما در بالکن نصب شده حتمن باید در هنگام مسافرت اگر سرما شدید است :نکته سوم 

کنید اب پکیج را تخلیه کنید. و بعد پکیج رو خاموش . 

 . روش تخلیه اب را هم در زیر بخوانید

  روش تخلیه اب پکیج یا پایین اوردن فشار پکیج

همیشه دقت کنید پکیج شما در مواردی که خراب میشه چه عالئمی دارد مطمئنا شما :نکته چهارم 

 . هم مثل من قبول دارید که پکیج توانایی حرف زدن نداره تا به ما سرویسکارا بگه چه ایرادی داره

http://pakage.blog.ir/post/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC
https://iranradyator.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/


عی که ارور میده. دقیقا چه اروری میدهدهمچنین دقت کنید پکیج مواق  

در بعضی پکیجها چراغا چشمک زن میشوند و شما باید دقیقا اون چراغها رو به سرویسکارها 

 . بگید. درواقع اون چراغها نشون دهنده ارور دستگاه هستند

و یا  e2 یا e1 ارور به صورت در بعضی دستگاه ها که دیجیتال هستند مثل نمایندگی پکیج گلدیران

نشون داده میشه…. . 

و در بعضی مدلهای پکیج مثل بوتان نوع چشمک زدن و رنگ چراغ چشمک زن نشونه ارور 

 دستگاه هست

خالصه کالم تمام عالیم ظاهری و باطنی رو به دقت نگاه کنیدتا سرویسکار در تشخیص ایراد دقیق 

 عمل کنه

از سرویسکاران پکیج توقع معجزه نداشته باشید. انها هم با عالیمی ک پکیج بروز میده  :نکته پنجم 

و گزارشات شما به نتیجه میرسند .گاهی نیاز به ازمایش خطا هست و شاید کار در چند مرحله انجام 

 . شود

اکثر مشکالتی ک در پکیج بروز میکنه با راهنمایی حل نمیشه و باید سرویسکار  :نکته ششم 

 . بازدید کنه

. 

 : نمایندگی پکیج ایران رادیاتور شرق تهران

وسیله ای کوچک و کم دردسر است که می توان از دست موتورخانه ها خالص شد  پکیج . 

به طور کلی پکیج دیواری دستگاهی است نمایندگی پکیج ایران رادیاتور شرق تهران که قادر به 

تامین آب گرم مصرفی و آب گرم شوفاژ برای هریک از واحدهای آپارتمان بوده که به راحتی به 

 . جای یک کابینت دیواری یا زمینی نصب می گردد

سبت به شوفاژخانه مرکزی باعث حذف لوله و عالوه بر بازدهی باالتر و مصرف سوخت کمتر ن

هر یک از واحدها از نظر گرمایش و آب   کشی های گسترده در ساختمان و نیز مستقل عمل کردن

 .گرم مصرفی می گردد

پكیج های گرمایشی از نظر نحوه قرار گرفتن و نصب به دو نوع پکیج دیواری و زمینی تقسیم می 

 . شوند

در شرق تهران خدمات پکیج ایران رادیاتور  : 

  

 تفاوت پکیجها از لحاظ سوخت چیست ؟؟

http://goldiraan.blogfa.com/


 :پکیج های گرمایشی از نظر نوع سوخت مصرفی به چهار نوع تقسیم می شوند 

 پکیج گازسوز )دیواری و زمینی بدون صدا (

 پکیج گازوئیل سوز )زمینی با قابلیت نصب در موتورخانه یا انباری خارج از واحد مسکونی (

 پکیج دوگانه سوز )زمینی با قابلیت نصب در موتور خانه یا انباری خارج از واحد مسکونی (

 پکیج برقی )دیواری و زمینی بدون صدا (

زمینی می باشند عمدتاً در  های گازوئیل سوز و دوگانه سوز که از نوع پکیج های گرمایشی پکیج

یرندویالها و ساختمانهای یک طبقه مورد استفاده قرار می گ . 

 مزایاي پكیج شوفاژ گازی دیواري چیست ؟

  

 

 استقالل كامل هر واحد مسكوني

 عدم اشغال فضاي مفید

اريسهولت در نصب ، راه اندازي ، سرویس و نگهد  

 در دسترس بودن پكیج شوفاژ دیواري و امكان كنترل سیستم در داخل ساختمان

ایمني بسیار باال )بدلیل و جود سنسورهاي آب گرم مصرفي و شوفاژ و سنسور دود / نمایندگی 

ایران رادیاتور شرق تهران (  پکیج  

 تنظیم دما به میزان دلخواه



دل حرارت باال و نتیجتاً کاهش هزینه گاز مصرف بهینه سوخت گاز ، راندمان احتراق و تبا

 مصرفی

 كاركرد آرام و بدون صدا

  

 :پارامترهاي مهم براي انتخاب پكیج دیواري

 نحوه اجرای دودكش ساختمان )عمودی تا بام یا دارای مسیر افقی (

 سطح زیر بنا یا متراژ واحد مسکونی

 مقدار آب گرم مصرفي مور نیاز

مورد نیاز برای احتراق سوخت مصرفی پکیج تامین هوای تازه یا اكسیژن  

پکیج ها در تولید آب گرم مصرفی خانه و حتی تولید آب گرم شوفاژ ها )گرم کردن شوفاژها شرق 

 .استفاده کرد (تهران

هزینه های بسیار زیاد موتورخانه ها و هزینه های مداوم تعمیرات موترخانه بعالوه هزینه سوخت 

شده تا بسیاری از مصرف کنندگان به سمت و نگهداری آن کاری بسیار دشوار و کالفه کننده باعث 

 .پکیج رو بیاورند

پکیج دیواری فضای بیسیار کمی را اشغال میکند و بازدهی باالیی دارند و بسیار مقرون به صرفه 

 .هستند

پکیج دیواری به طور معمول در داخل آشپزخانه و یا محیطی باز)بیرون از محل سکونت نمایندگی 

نصب می شوندکه جهت ایجاد ایمنی بهتر است از دودکش دو  ( پکیج ایران رادیاتور شرق تهران

جداره استفاده شود. بدین گونه هوای مورد نیاز دستگاه از محیط بیرونی تامین می گردد و خطری 

 .برای ساکنین نخواهد داشت

 مزایای عمده ی پکیج دیواری

یا ساختمان های تجاری با استفاده از گرمایش از کف،  گرم کردن خانه از جمله مزایای مهم پکیج

رادیاتور، فن کوئل می باشد) خدمات پس از فروش ایران رادیاتور شرق تهران (. همچنین آب گرم 

د مصرفی واحد ها را نیز مهیا می کند .اگر بخواهید در مصرف انرژی صرفه جویی کنید می توانی

و کویل آب گرم استفاده نمایید. بدین گونه گرمای بهتری با هزینه کمتری خواهید  پکیج از ترکیب

 .داشت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.ferroli.com/it/products/caldaie-residenziale/bluehelix-tech-c/
https://iranradyator.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%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-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://iranradyator.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%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-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://iranradyator.ir/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%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-%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/


  

  

 نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران

تهرانپارس مجیدیه وحیدیه نیرو هوایی نمایندگی ایران رادیاتور نارمک  

 نمایندگی ایران رادیاتور شرق تهران تهرانپارس

 

http://bayanbox.ir/view/mp3/2979733176965740064/iranradyator-east-tehran.mp3

