


ویژگی های رادیاتور مسی

20 سال گارانتی محصول

کمترین میزان مصرف انرژی 
) کاهش مصرف سوخت تا %50 (

کاهش حجم آبگیری از 8 لیتر به 1 لیتر به ازای هر 
یک متر طول در مقایسه با سایر رادیاتورها

قابلیت نصب دو رویه رادیاتور با آکس 50

A+++ باالترین برچسب مصرف انرژی در ایران معادل

برترین کیفیت پوشش رنگ با استفاده از رنگ 
9016 RAL

تست تمامی محصوالت پس از اتمام فرآیند تولید

افزایش استحکام و طول عمر رنگ به دلیل استفاده از 
زیرکاری کروماته و رنگ کاری با دستگاه های تمام اتوماتیک

باالترین مقاومت در برابر خورندگی و حداقل 
هواگیری به دلیل استفاده از کویل مسی

رادیاتور فوالدی ( رادیاتور آلومینیومی، 1
2

1
3

وزن سبک )

معادله مشخصه رادیاتور مدل کوپر 
1.857                                                                             N
20.215                                                                  Km یــا B
60                                                   °C  دمــای مــازاد اســتاندارد
1722.7                               >Cal/ hr نرخ کلی حرارت اســتاندارد
 1758       Kcal/hr.m & Kcal/hr.section حرارت اســتاندارد نرمال

AH

WD

جدول مشخصات فنی رادیاتور مسی

جدول مشخصات فنی مدل ها

cold stop 1

cold stop 2

copper

15 پره 12 پره 10 پره 8 پره واحد شرح

      2550 2040 1700 1360 )kcal/hr( حداکثر توان حرارتی رادیاتور

500 500 500 500 )mm( ارتفاع آکس

550 550 550 550 )mm( ارتفاع کل

70 70 70 70 )mm( عرض

100 100 100 100 )mm( عمق

½ ½ ½ ½ )inch( قطر لوله ورودی 

0.9 0.8 0.6 0.4 lit حجم آب گیری

13 11 9.3 7.0 kg وزن تقریبی

ΔT=60

17 پره 14 پره 12 پره 9 پره واحد شرح

      2380 1960 1680 1260 )kcal/hr( حداکثر توان حرارتی رادیاتور  

500 500 500 500 )mm( ارتفاع آکس

550 550 550 550 )mm( ارتفاع کل

60 60 60 60 )mm( عرض

100 100 100 100 )mm( عمق

½ ½ ½ ½ )inch( قطر لوله ورودی 

0.9 0.8 0.6 0.4 lit حجم آب گیری

14.2 11.7 10.5 8.2 kg وزن تقریبی

ΔT=60

15 پره 12 پره 10 پره 8 پره واحد شرح

3300 2640 2200 1760 )kcal/hr( حداکثر توان حرارتی رادیاتور  

500 500 500 500 )mm( ارتفاع آکس

550 550 550 550 )mm( ارتفاع کل

70 70 70 70 )mm( عرض

100 100 100 100 )mm( عمق

½ ½ ½ ½ )inch( قطر لوله ورودی 

1.1 1 0.8 0.6 lit حجم آب گیری

16 13 10.5 9.3 kg وزن تقریبی

ΔT=60

copper cold 
stop 2

cold 
stop 1 واحد شرح

140 170 220 )kcal/hr( حداکثر توان حرارتی  هر پره   

500 500 500 )mm( ارتفاع آکس

550 550 550 )mm( ارتفاع کل

60 70 70 )mm( عرض

100 100 100 )mm( عمق

½ ½ ½ )inch( قطر لوله ورودی 
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ΔT=60



اولین تولید کننده رادیاتور مسی در کشور

ثبت شرکت  2421

ثبت اختراع  82874

A+++

20 سال 
گارانتی

ایــن شــرکت مفتخــر اســت بــا بــه کارگیــری 
ــو  ــا آلومینیــوم گامــی ن عنصــر مــس و تلفیــق ب
در صنعــت سیســتم هــای گرمایشــی، مدیریــت 
و بهینــه ســازی مصــرف انــرژی برداشــته اســت 
و کاالیــی بــا گریــد  مصــرف انــرژی +++A ارائــه 

نمــوده اســت.

شــرکت تولیــدی آذر پرتــو گرمــا فعالیــت خــود 
ــا هــدف تولیــد کاالی ملــی  را از ســال 1395 ب
بــا کیفیــت آغــاز نمــوده و در ایــن راســتا موفــق 
بــه ثبــت اختــراع و تولیــد اولیــن رادیاتــور 
مســی بــا نــام تجــاری کلــد اســتاپ شــده اســت.

+

Energy Saving

بیشترین گرما دهی به ازای هر پره

کــمتـرین مـیـزان مصـرف انـرژی

220 kcal/hr

157 kcal/hr

127 kcal/hr

110 kcal/hr

A
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A
++

A
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