
 
 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

 

 

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
tasisat.com
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
tel://02177655381/


  
��� ��� ���	
�� ��� :���	
�� ����� ���� � ������ ����� 

 �� ! ��"#��$ %������ ��� ���	
��:  &��'�- �	&�!� ��) ��*+�, -�� - !	� �# � ��'!�./�  -  0�195   

(&���� �
��
 5! �6�� 7���# �! 8�
��)  77655388-021 

5ABC | 1

������� �� �	
� �
���  �����300 CFM  ���TMFCDH-300  

 مشخصات م�ان��

 �� �� یو بر ساعت ٩٠٠٨ ظرف	ت حرار�� 

 �� �� یو بر ساعت ١٢٥٩٠ ظرف	ت برود�� 

 فوت مکعب بر دق	قه ٣٠٠ هواد�

 ام'انات

ل د�� آب   -دارای ش+1 سه راهه بر�0 جهت کن+�
دارای  - LEDدارای  -طرا: 9ار6ک و ظ67ف 

 در6چه خودBار توز6ــــع هوا -تا=مر 

 دیواری نFع فن ک6Fل

 TM-300 مدل

 م+� مکعب بر ساعت 0.45 د�� آMNد LماKش

 ک	لو Pاس'ال  ١٨ افت فشار آب در LماKش

 9ار ۱۶ حداR+S فشار Bاری

 دسYZل ٣٥ سطح صدا

 1 تعداد موتور

 1 تعداد فن

6فوژ فوروارد نFع فن  سان+�

 اتومات نFع دم+[ هوای خرو:� 

 pp نFع ف	ل+� 

c آلومی_یو` ج_س ک6Fل 1d9ا ف eم 

 � مشخصات بر

 c0fع برق مFتکفاز ن 

 وات ٤٠ توان موتور

 c0fآم+[  0.18 ج67ان م 

 وزن و ا�عاد

 ک	لوگرم  ١٢ وزن

 915*210*290 ا9عاد

 اینچ¾  سایز لوله های ورودی و خرو:� 

 اینچ¾  سایز لوله در6ن

 �اران�� 

 �oارانp ا سال 

  



  
��� ��� ���	
�� ��� :���	
�� ����� ���� � ������ ����� 

 �� ! ��"#��$ %������ ��� ���	
��:  &��'�- �	&�!� ��) ��*+�, -�� - !	� �# � ��'!�./�  -  0�195   

(&���� �
��
 5! �6�� 7���# �! 8�
��)  77655388-021 

5ABC | 2

  

 

  

  

  

 

  )���!� 5! �DE�A� ���
 �! 5���*� � �DE�A� ���
 �E+���� �EF��� G��!��� ��� ���	
��  5!

 %���https://Tasisat.com  �� �H# ������� .�	J� 5/������ ��� ���	
��  K��.�� ��

.�J.�L �H# ��J� �� 7���# ���.'! �! 8E�A� ���.'! 


	اول و آخر کاتالوگ - Copy.pdf (p.1)
	کاتالوگ فن کویل دیواری تراست 300 CFM مدل TMFCDH-300.pdf (p.2-3)

