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 آکس یوارید لیفن کو کاتالوگ

 400 ، 300 ،  200تولید کشور چین بوده و در ظرفیت های  فن کوئل دیواری آکس ، 

 تولید و به بازار عرضه می شوند.  cfm 800و  600

    این دستگاه های فن کوئل در ابعاد و اندازه های مختلفی موجود هستند که هر کددام

جه به این مشخصات در مکان هدای مختلدب بده    مزایا و مشخصات خود را دارند و با تو

 .کار می روند

 با دارا بودن طراحی خاص و منحصر فرد از جمله تجهیزات تهویده   فن کویل دیواری آکس

مطبوع در دنیا است که عالوه بر ایجاد هوایی مطبوع و دلخواه در محیط، نمایی زیبا به 

 .دکوراسیون شما هدیه می بخشد

  سفن کویل آکAuks          در تمامی مدل هدا بجدز مددل سدقفی توکدار دارای ریمدوت

 کنترل جهت تنظیم دمای محیط و دور فن است.

 فن کویل آکس Auks   دارای طراحی جمع و جور و وزن کم و ارتفاع حداقل در مددل

 های سقفی میباشد.

           تمامی مدل های فدن کویدل آکدس دارای فیلتدر هدوای قابدل شستشدو بدوده و تندوع

امکان کداربری در سداختمانهای مختلدب اداری ،تجداری و      فن کویل آکس محصوالت

 مسکونی و... شده است.
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 الکتروفن بکار رفته در فن کویل آکس Auks فن  از نوع سه دور با ABS    اسدت کده

 سطح صدای پایینی دارد.

  های آکسفن کویل Auks  بارهستند. 16دارای قابلیت تحمل فشار تا 
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به  تاسیسات دات کامدانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت برای 

تا انتخاب  ت دات کامتاسیسامراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comآدرس 

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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