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 فن کویل های سقفی آذر نسیم   کاتالوگ 

 

با کوئل مسی به صورت گرمایی و  CFM 1000الی  CFM 200فن کویل های آذر نسیم با میزان هوادهی 

 ، ها آپارتمان –های مسکونی سرمایی تولید می گردند و به گونه ای طراحی شده اند که در مجتمع 

 کردن گرم یا خنک برای گرم یا سرد آب که اماکنی کلیه و بیمارستانها ، ها هتل ، اداری ی ها ساختمان

 ، کویل فن گیهای ویژه از. دارند کاربرد و استفاده مورد ، شود می تولید مرکزی موتورخانه در ساختمان

 نیاز افراد ساکن در آن محیط می باشد. مورد دمای به توجه با اتاق هر مستقل کنترل

این محصوالت به گونه ای هستند که با لوله های مسی مناسب سیم پیچی شده و عملکرد موتور در هر سه 

به طوری که از دور کند آن بسیار بی صدا است و آرامش را برای  ت تند، کند و متوسط عالی می باشدسرع

استفاده از ورق گالوانیزه مقاوم در ساخت آن این نوع کوئل ها از استحکام بسیار  .شما به ارمغان می آورد 

از دیگر ویژگی ها و مزایای این  فن کوئل آذرنسیم باالیی برخوردار است. سهولت نصب و نگهداری

 .اشدمحصوالت می ب

نکته های بسیار مهم دیگری که در مورد شرکت آذرنسیم وجود دارد این است که در این شرکت از 

ها منحصر به   الکتروموتور پر قدرت و بی صدا جهت ساخت کوئل ها استفاده شده که این امر طی سال

 .شود آذرنسیم است و موجب شده است این شرکت بهترین سازنده فن کوئل در نزد مشتریان مطرح
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 ویژگی های فن کوئل آذر نسیم عبارت است از :دیگر 

o دنیا روز استاندارد مطابق مدرن طراحی. 

o (متنوع )در صورت سفارش تعداد باال امکان ارایه در رنگ های 

o  درجه خروجی هوا جهت ایجاد بهترین گردش هوا 45زاویه پرتاب. 

o موتور امکان نصب لوله کشی در هر دو حالت چپ یا راست 

o  می باشد  از معتبرترین مارک های بین المللی سیمفن کوئل سقفی آذرن 

o نصب و سرویس بسیار آسان و سریع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/


 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 3 | صفحه

 

 

 

 

 

 S200-AZ S300-AZ S400-AZ S600-AZ S800-AZ S1000-AZ مدل دستگاه

 — — — — — — گرید انرِژی

 نصب رایگان
طبق تعرفه  ,دارد

کت گارانت    شر
طبق تعرفه  ,دارد

کت گارانت    شر
طبق تعرفه  ,دارد

کت گارانت    شر
طبق تعرفه  ,دارد

کت گارانت    شر
طبق تعرفه  ,دارد

کت گارانت    شر
 ندارد

 cm 70 cm 81 cm 95 cm 131 cm 170 cm 56 ابعاد. عمق

 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 ابعاد. ارتفاع

 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 ابعاد. عرض

 آذرنسیم آذرنسیم آذرنسیم آذرنسیم آذرنسیم آذرنسیم برند محصول

 ماه 12 ماه 12 ماه 12 ماه 12 ماه 12 ماه 12 مدت گارانت  

کت کت آذرنسیم تحت ضمانت شر کت آذرنسیم شر کت آذرنسیم شر کت آذرنسیم شر کت آذرنسیم شر کت آذرنسیم شر  شر

 ایران ایران ایران ایران ایران ایران کشور سازنده       

 سقفی توکار سقفی توکار سقفی توکار سقفی توکار سقفی توکار توکارسقفی  موقعیت دستگاه

 BTU/H 9200 11800 15400 19700 24400 30500ظرفیت شمایشر 

 ( 220تک فاز )  ( 220تک فاز )  ( 220تک فاز )  ( 220تک فاز )  ( 220تک فاز )  ( 220تک فاز )  نوع فاز

 فن کویل       
 — — — — — — INCHکانکشن ورودی       

 — — — — — — INCHکانکشن خروجی 

مشخصات کیل.ظرفیت هوادیه 
CFM 

200 300 400 600 800 1000 
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به  تاسیسات دات کامت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت برای دانلود کاتالوگ سایر محصوال

تا انتخاب  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comآدرس 

 ل با بهترین شرایط در کنار شما هستند.بهترین محصو
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