
 
 تاسیسات: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیسات دات کام

  59الک پ - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 120-88399677  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 

 

دانلود  )tasisat.com( کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کاماین 

 هبقیمحصوالت و مقایسه با  سایربرای دانلود کاتالوگ . شده است

به آدرس  تاسیسات دات کاممحصوالت به وبسایت 

https://Tasisat.com  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در 

 تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

 برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
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��� 600 CFM  ���GLKD-600 

 مشخصات م�ان��

 �� �� یو بر ساعت ٣٢٧٠٠ ظرف	ت حرار�� 

 �� �� یو بر ساعت ١٩٤٠٠ ظرف	ت برود�� 

� فوت مکعب بر دق	قه ٥٩٠ هواد

 ام)انات

دە ,ا قا,ل	ت نصب در سقف های =اذب ,ا ارتفاع محدود، مجهز  طرا0 ف/.
,عدی ,ه منظور =اهش مقاومت هوا، جDEان هوای  ٣,ه فن پ	@? 

Dن سطح صدا، مجهز ,ه Mمپ درDن، جDEان هوای چهار  �Qکنواخت ,ا =مS
ل �� س	م، قا,ل	ت نصب  �Qموت کنDجهته، مجهز ,ه ترموستات و ر

ساعته، مجهز ,ه  ٢٤بندی  نگهداری آسان، قا,ل	ت زمان DZــــع،ZوYس و 
 درDچه خود=ار توزDــــع هوا

 سقde =اس�c چهارطرفه نbع فن کDbل

 GKD-600 مدل

 iالن بر دق	قه 4/3 د�� آg/د Zماfش

 ک	لو Mاس)ال 23/8 افت فشار آب در Zماfش

 دسklل ٤٥ سطح صدا

Dفوژ فوروارد نbع فن �Qسان 

 اتومات	ک خرو�0 نbع دمQ? هوای 

 �Qل	ع فbن pp 

d آلومیoیوp جoس کDbل rsا ف, tم 

 � مشخصات بر

 duvع برق مbتکفاز ن 

 وزن و ا�عاد

 ک	لوگرم  ٢٩ وزن

 ک	لوگرم  ٣ وزن پنل

 840*230*840 ا,عاد

 950*45*950 ا,عاد پنل

 اینچ¾  سایز لوله های ورودی و خرو�0 

 م	| م�Q  ٣٢ سایز لوله درDن

 �اران�� 

 �cارانi ماە ١٨ 
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