
 
 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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 مشخصات م�ان��

 �� �� یو بر ساعت 13,819 ظرف	ت حرار�� 

 �� �� یو بر ساعت 9,212 ظرف	ت برود�� 

 فوت مکعب بر دق	قه ٣٠٠ هواد�

 ام"انات

ل -م	ل	م-�  ٧٠٠دارای &مپ در(ن 'ا دهانه &م$اژ  مجهز 'ه ر(موت کن-�
مجهز 'ه -ف	ل-� هوای قا'ل شس<شو و تع;(ض 'ا عمر طوال�7 -�� س	م

ان - فن سه دور 7 C-ار 'اال 'ه م	سD ش-� از فن ک;(ل  ١٥راندمانIدرصد ب
دارای موتور گردان Dس	ار قوی جهت توز(ــــع مناسب هوا -های مشا'ه

 ات'ا درج

 سقS 7TاسQ �Rکطرفه ن;ع فن ک;(ل

 W1WF300P1 مدل

 م-� مکعب بر ساعت 0/62 د�� آXDد WماVش

 'ار ١٦ حدا]-Z فشار Sاری

 دس`_ل ٣٩ سطح صدا

 1 تعداد موتور

 1 تعداد فن

(فوژ فوروارد ن;ع فن  سان-�

 �bهوای خرو d-ک ن;ع دم	اتومات 

 PP ن;ع ف	ل-� 

 3 تعداد ردQف ک;(ل

7 آلومیhیوi ک;(لجhس   Clا ف' mم 

 � مشخصات بر

 7noتکفاز ن;ع برق م 

 وات ٥٢ توان موتور

 7noان م)r0/23 ج  d-آم 

 وزن و ا�عاد

 ک	لوگرم  ٢٢ وزن

 850*400*235 ا'عاد

 1040*470*18 ا'عاد پنل

 �bاینچ¾  سایز لوله های ورودی و خرو 

 م	w م-�  ٢٠ سایز لوله در(ن

 �اران�� 

 �Rارانx سال ٢ 
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