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 دار مهراصل بیش ینیزم فن کویل های  کاتالوگ 

به صورتی طراحیی شیده اسیت کهتوانیایی موی  زیوا ا   ییر        -فن کوئل زمینی شیب دار مهراصل مدل

دستگاه را دارد ا  ویژگی زای ممتا ش این است که می توان ا  زر دو سمت چپ و یا راست بیه فین کویی     

 . مینی شیب دار لوله کشی نمود

فیت ترین ا  معتبر ترین و با کی شرکت مهر اصل موتور استفاده شده در فن کوی   مینی شیب دار ساخت

مارک زای بین المللی می باشد که زمین موضوع باعث شده است موتور ایین دسیتگاه دارای ریدرت بسییار     

 . یادی داشته باشد و طول عمر آن نیز بسیار بیشتر باشد

ا باید به نیز یوی ا  موارد مهمی است که در زنگام خرید حتمفن کوئل زمینی شیب دار مهراصل  بدنه ی

آن درت شود، بهتر است که بدنه ی فن کوی  خریداری شده ی ما بطور یوپارچه باید تا در طول  مانی کیه  

 .این دستگاه فعال می باشد دچار لر ش و ایجاد صدازای اذیت کننده ا  بخ  زای مختلف بدنه ی آن نشود

دار مهراص  می توانید در  مانی کیه در ییک ف یا    با وجود یک سیستم زوشمند در فن کوئ   مینی شیب  

کسی رفت و آمدی نداشته باشد فن آن ف ا را ا  مدار خارج کنید و در مصرف انرژی نهایت صرفه جیویی را  

 .ببرید. زمچنین با استفاده ا  این سیستم ا  انتقال آلودگی بین ف ازا جلوگیری خوازد شد

داخلی ساختمان نصب می شود بنابراین باید ظازری داشیته باشید کیه     به دلی  این که در ف ای فن کویل

 .بتواند  یبایی دکوراسیون و ف ای داخلی ساختمان را به خوبی حفظ کند و حتی رشنگ تر جلوه کند

 .زرچقدر ارتفاع نصب این فن کوی  افزای  یابد، میزان فشار آب نیز افزای  خوازد یافت
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 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نصب رایگان

 cm 21 cm 21 cm 21 cm 21 cm 21 cm 21 cm 21 ابعاد. عمق

 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 ابعاد. ارتفاع

                

 CFM 200 400 600 800 1000 1200 1400مشخصات کیل.ظرفیت هوادیه 
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به آدرس  تاسیسات دات کامت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت برای دانلود کاتالوگ سایر محصوال

https://Tasisat.com  ل تا انتخاب بهترین محصو تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در

 با بهترین شرایط در کنار شما زستند.
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