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 زن مهراصل جلو فن کویل های  کاتالوگ 

میزان هوادهی فن کوئل زمینی جلو زن مهر اصل برحسب انتخاب شما مشتریان گرامی متغیر می باشد اما 

 .می باشد (CFM) فوت مکعب بر دقیقه 2000تا  200استاندارد این تجهیزات بین محدوده ی 

 استاندارد

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

 ابعاد و بازدهی

این است که این  fcbf2-400 فن کوئل زمینی جلو زن مهر اصل مدل یکی از ابتدایی ترین ویژگی های

تجهیزات فضای کمتری را نسبت به انواع مشابه اشغال می کنند عالوه بر این دارای بازدهی باالتری نیز می 

 .باشند

 نصب

طراحی شرکت مهر اصل به گونه ای می باشد که باعث شده است تا نصب فن کویل زمینی بسیار آسان باشد 

و مدت زمان نصب آن نیز به مراتب بسیار کمتر شده است که ویژگی بسیار مثبتی برای یک دستگاه می 

 .باشد

 موتور

ار پایین و همچنین بازده ی باال سبب شده اند که هزینه ی تمام شده ی این موتورها با داشتن صدای بسی

 .برق مصرفی فن کوئل زمینی مهراصل در مقایسه با انواع مشابه آن بسیار کمتر باشد
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 اجزای فن کوئل زمینی جلو زن مهر اصل

باعث شده ریموت کنترل موجود می باشد که وجود ریموت کنترل برای آن  فن کوئل زمینی جلو زن برای

 .است که طراحان فن کویل بتوانند جایگزینی برای ترموستات پیدا کنند

 :ترموستات

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

فن  شتری توسط شرکت مهر اصل بررویمتنوعی هستند از جمله دستی و دیجیتال که بنابر سلیقه ی م

 .نصب می شوند کوئل زمینی مهراصل

  :الکتروموتور

با تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی فن را به حرکت درآورد. از ویژگی  فن کوئل جلوزن الکترو موتورها در

های بارز فن کویل های مهراصل استفاده از موتورهای اروپایی است. در موتورهای سفارشی می توانید از 

موتورهای دور متغیر استفاده کنید.هزینه های برق مصرفی را به شدت کاهش می دهند و رتبه ی مصرف 

 .الیی دارندانرژی با
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 CFM 400 800 1000 1200 1600 1800 2000مشخصات کیل.ظرفیت هوادیه 

 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

 ابعاد. عرض
121.5 

cm 

145.5 
cm 

194 cm 228 cm 278 cm 302 cm 328 cm 

 برند محصول
مهر 
 اصل

مهر 
 اصل

مهر 
 اصل

مهر 
 اصل

مهر 
 اصل

مهر 
 اصل

مهر 
 اصل

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

 

              

 ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران کشور سازنده

 مدل دستگاه
-FCBF2

400 

-FCBF2
800 

-FCBF2
1000 

-FCBF2
1200 

-FCBF2
1600 

-FCBF2
1800 

-FCBF2
2000 

 زمین   زمین   زمین   زمین   زمین   زمین   زمین   موقعیت دستگاه

 نوع فاز
تک فاز ) 

220 ) 
تک فاز ) 

220 ) 
تک فاز ) 

220 ) 
تک فاز ) 

220 ) 
تک فاز ) 

220 ) 
تک فاز ) 

220 ) 
تک فاز ) 

220 ) 

 دستگاه 3 دستگاه 3 دستگاه 6 دستگاه 2 دستگاه 2 دستگاه 2 دستگاه 2 تعداد فن

 جلوزن جلوزن جلوزن جلوزن جلوزن جلوزن جلوزن نوع دمش

                

 M 0.149 — 0.289 0.359 0.477 0.537 0.597سطح کویل 
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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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