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 باال زن مهراصل فن کویل های  کاتالوگ 

تولید و به بازار عرضه می    cfm 2000تا  200کویل های باال زن مهر اصل در ظرفیت های هوادهی از فن 

 شوند 

با داشتن گواهینامه های مختلفی که از معتبرترین  فن کوئل زمینی مهراصل و به ویژه محصوالت مهر اصل

مراکز استاندارد های دنیا اخذ کرده اند سبب شده است یکی از قابل رقابت ترین محصوالت با بخش خارجی 

 .می باشند 14000و ایزو  9000در این زمینه باشند. انواع فن های مهراصل دارای استاندارد ایزو 

  :فن

ینی مهراصل سبب چرخش هوا می شود که مکش هوای تازه از سمت فیلتر و این قسمت از فن کوئل زم

 .پرتاب هوا بر روی کویل را انجام می دهد

  :الکتروموتور

با تبدیل انرژی الکتریکی به  fcbf-2000 فن کوئل زمینی باالزن مهر اصل مدل الکترو موتورها در

ن کویل های مهراصل استفاده از موتورهای مکانیکی فن را به حرکت درآورد.یکی از ویژگی های بارز ف

  .اروپایی است. در موتورهای سفارشی نیز شما می توانید از موتورهای دور متغیر استفاده کنید
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  :کویل ها

کویل ها در سه حالت مختلف آبی، گازی و برقی ساخته می شوند. کویل های برقی فقط جهت گرمایش و 

در محیط کاربرد دارند اما کویل های آبی در هر دو حالت سرمایش و  سرمایش کویل های گازی فقط جهت

 .گرمایش قابلیت استفاده را دارند

  :سینی رین یا تخلیه

ی که کویل آبی در سیستم وجود داشته باشد، مقداری آب تقطیر می شود که برا فن کوئل مهراصل در

منحصر به فردی که بر روی این سینی ها انجام  متالوژی جمع آوری آن از سینی تخلیه استفاده می شود. با

 .شده است عمر آن ها در مقایسه با محصوالت مشابه بسیار بیشتر می باشد

  :فیلتر

هوای ورودی پس از عبور از فیلترها وارد فن می شود. وظیفه ی این فیلترها که ذرات ریز میکرونی را، از 

  .خود به سختی عبور می دهند گرفتن این ذرات و تصفیه هوای ورودی به فن می باشد

و شما می توانید به مهراصل قابلیت تعویض را دارند  فن کوئل زمینی باال زن فیلترهای نصب شده بر روی

 .راحتی و با حضور در نمایندگی ها این فیلترها را تامین کنید
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  :ترموستات

وظیفه ترموستات کنترل دمای محیط در فن کویل ها می باشد. ترموستات ها در فن کویل ها دارای مدل ها 

برروی فن  لشرکت مهر اص متنوعی هستند از جمله دستی و دیجیتال که بنابر سلیقه ی مشتری توسط

 .کوئل زمینی مهراصل نصب می شوند
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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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