
 
 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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  چهار طرفه تراست یکاست های ليفن کو کاتالوگ
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 مشخصات م�ان��
 TM-300 TM-400 TM-500 TM-600 مدل

 ظرف�ت حرار�� 
�� �� یو بر  ١٣٦٤٨

 ساعت

�� �� یو بر  ١٧٤٠١
 ساعت

�� �� یو بر  ٢٠٤٧٢
 ساعت

 بر ساعت �� �� یو  ٣٢٩٦١

 ظرف�ت برود�� 
�� �� یو بر  ١٠٢٣٦

 ساعت

�� �� یو بر  ١٢٦٢٤
 ساعت

�� �� یو بر  ١٥٣٥٤
 ساعت

 �� �� یو بر ساعت ١٩٤٤٩

 هواد"
فوت مکعب بر  ٣٠٠

 دق�قه

فوت مکعب بر  ٤٠٠
 دق�قه

فوت مکعب بر  ٥٠٠
 دق�قه

 فوت مکعب بر دق�قه ٦٠٠

 ام,انات
دارای ترموستات نصب شدە بر روی فن   -دارای =مپ در:ن  -9عدی  ٣فن پ�چ34  -1ما/ش و گرما/ش موثر 

 دارای در:چه خودGار -دارای تاFمر  -کD:ل 

 سقG NOاس�M چهارطرفه نDع فن کD:ل

 د�� آPQد 1ما/ش
م�S مکعب بر  0.52

 ساعت

م�S مکعب بر  0/64
 ساعت

م�S مکعب بر  0/77
 ساعت

 م�S مکعب بر ساعت 0/98

افت فشار آب در 
 1ما/ش

 ک�لو =اس,ال 23.8 ک�لو =اس,ال  ١٦ ک�لو =اس,ال  ١٥ ک�لو =اس,ال  ١٤

 دس]Zل ٤٥ دس]Zل ٤٥ دس]Zل ٤٢ دس]Zل ٣٦ سطح صدا

 1 تعداد موتور

 1 تعداد فن

:فوژ فوروارد نDع فن �Sسان 

 �̂  اتومات�ک نDع دمS_ هوای خرو

 �Sع ف�لDن PP 

N آلومیbیوd جbس کD:ل ghم4 9ا ف 

 � مشخصات بر
 Nijع برق مDتکفاز ن 

 وات ١٢٥ وات ٩٥ وات ٧٠ وات ٥٠ توان موتور

 Nijان م:n0.22 ج  _S0.31 آم  _S0/43 آم  _S0/56 آم  _Sآم 
 وزن و ا�عاد

 ک�لوگرم  ٢٥ ک�لوگرم 16.5 ک�لوگرم 16.5 ک�لوگرم 16.5 وزن

 ک�لوگرم  ٦ ک�لوگرم 2.5 ک�لوگرم 2.5 ک�لوگرم 2.5 وزن پنل

 840 *230 *840 575 *261 *575 575 *261 *575 575 *261 *575 ا9عاد

 950*45*950 647*50*647 647*50*647 647*50*647 ا9عاد پنل

سایز لوله های ورودی 
 �̂  و خرو

 اینچ¾  اینچ¾  اینچ¾  اینچ¾ 

 اینچ ١ اینچ¾  اینچ¾  اینچ¾  سایز لوله در:ن

 �اران�� 
 �Mارانt سال ١ 
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 مشخصات م�ان��
 TM-750 TM-850 TM-950 TM-1200 TM-1500 مدل

 ظرف�ت حرار�� 
�� �� یو بر  ٣٩٤١٠

 ساعت

�� �� یو بر  ٤٢٣٨٧
 ساعت

�� �� یو بر  ٤٧٢٥٨
 ساعت

�� �� یو بر  ٥٩٧١٢
 ساعت

�� �� یو بر  ٥٩٧١٢
 ساعت

 ظرف�ت برود�� 
�� �� یو بر  ٢٣٨٨٤

 ساعت

�� �� یو بر  ٢٤٨٠٦
 ساعت

�� �� یو بر  ٢٨٠٤٧
 ساعت

بر  �� �� یو  ٣٥٤٥٢
 ساعت

�� �� یو بر  ٤٤٠١٦
 ساعت

 هواد"
فوت مکعب  ٧٥٠

 بر دق�قه

فوت مکعب  ٨٥٠
 بر دق�قه

فوت مکعب  ٩٥٠
 بر دق�قه

فوت مکعب  ١٢٠٠
 بر دق�قه

فوت مکعب بر  ١٥٠٠
 دق�قه

 ام,انات
 - دارای ترموستات نصب شدە بر روی فن کD:ل -دارای =مپ در:ن  -9عدی  ٣فن پ�چ34  -1ما/ش و گرما/ش موثر 

 دارای در:چه خودGار -دارای تاFمر 

 سقG NOاس�M چهارطرفه نDع فن کD:ل

 د�� آPQد 1ما/ش
م�S مکعب بر  1/2

 ساعت

م�S مکعب بر  1/25
 ساعت

م�S مکعب بر  1/41
 ساعت

م�S مکعب بر  1/78
 ساعت

م�S مکعب بر  2/21
 ساعت

 ک�لو =اس,ال  ٤٠ ک�لو =اس,ال  ٤٤ ک�لو =اس,ال 31/2 ک�لو =اس,ال  ٢٧ ک�لو =اس,ال 25.2 افت فشار آب در 1ما/ش

 دس]Zل ٥٠ دس]Zل ٤٩ دس]Zل ٤٨ دس]Zل ٤٧ دس]Zل ٤٦ سطح صدا

 1 تعداد موتور

 1 تعداد فن

:فوژ فوروارد نDع فن �Sسان 

 �̂  اتومات�ک نDع دمS_ هوای خرو

 �Sع ف�لDن PP 

N آلومیbیوd جbس کD:ل ghم4 9ا ف 

 � مشخصات بر
 Nijع برق مDتکفاز ن 

 وات ١٩٠ وات ١٩٠ وات ١٥٥ وات ١٥٠ وات ١٣٠ توان موتور

 Nijان م:n0/59 ج  _S0/68 آم  _S0/70 آم  _S0/86 آم  _S0/86 آم  _Sآم 
 وزن و ا�عاد

 ک�لوگرم 30/5 ک�لوگرم 30/5 ک�لوگرم 30/5 ک�لوگرم 30/5 ک�لوگرم  ٢٥ وزن

 ک�لوگرم ٦ ک�لوگرم  ٦ ک�لوگرم  ٦ ک�لوگرم  ٦ ک�لوگرم  ٦ وزن پنل

 840 *300 *840 840 *300 *840 840 *300 *840 840 *300 *840 840 *230 *840 ا9عاد

 950*45*950 950*45*950 950*45*950 950*45*950 950*45*950 ا9عاد پنل

سایز لوله های ورودی و 
 �̂  خرو

 اینچ¾  اینچ¾  اینچ¾  اینچ¾  اینچ¾ 

 اینچ ١ اینچ ١ اینچ ١ اینچ ١ اینچ ١ سایز لوله در:ن

 �اران�� 
 �Mارانt سال ١ 
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