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 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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���  �����500 CFM  ���TMFCDH-500  

 مشخصات م�ان��

 �� �� یو بر ساعت ١٩٤١٥ ظرف	ت حرار�� 

 �� �� یو بر ساعت ١٣٨٨٧ ظرف	ت برود�� 

� فوت مکعب بر دق	قه ٥٠٠ هواد

 ام)انات

ل د�� آب   -دارای ش,2 سه راهه بر�1 جهت کن,�
دارای  - LEDدارای  -طرا; :ار7ک و ظ78ف 

 در7چه خودCار توز7ــــع هوا -تا<مر 

 دیواری نGع فن ک7Gل

 TM-500 مدل

 م,� مکعب بر ساعت 0/7 د�� آNOد MماLش

 ک	لو Sاس)ال  ٢٦ افت فشار آب در MماLش

 :ار ۱۶ حداU,V فشار Cاری

 دس[\ل ٣٩ سطح صدا

 1 تعداد موتور

 1 تعداد فن

7فوژ فوروارد نGع فن  سان,�

 اتومات نGع دم̀, هوای خرو;� 

 pp نGع ف	ل,� 

f آلومیbیوc جbس ک7Gل 2gا ف: hم 

 � مشخصات بر

 f1iع برق مGتکفاز ن 

 وات ٥٠ توان موتور

 f1iآم̀,  0.22 ج78ان م 

 وزن و ا�عاد

 ک	لوگرم  ١٥ وزن

 1070*210*315 ا:عاد

 اینچ¾  سایز لوله های ورودی و خرو;� 

 اینچ¾  سایز لوله در7ن

 �اران�� 

 �qارانr ا سال 
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