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 آکس ینیزم یسقف لیفن کو کاتالوگ

  زمینی آکس -فن کوئل سقفی AUX  دارای فیلتر هوای قابل شستشو با عمر طوالنی

 . می باشد

  زمینی آکس -فن کوئل سقفی AUX دارای سطح صدای بسیار کم می باشد . 

  زمینی آکس -فن کوئل سقفی AUX مجهز به ریموت کنترل بی سیم می باشد. 

  زمینی آکس -فن کوئل سقفی AUX  ی باشددور م 3مجهز به فن . 

 طراحی بسیار شیک با ارتفاع کم 

 بدون نیاز به دریچه رفت و برگشت و بازدید 

  فن کویل آکس سقفی زمینی به گونه ای طراحی شده که قابلیت نصب بصورت زمینی

)عمودی( و یا سقفی )افقی( را دارا می باشد. فن کویل آکس سقفی زمینی دارای ظاهر 

 .بلشد می...  و ها هتل – رستورانها –نازل مسکونی زیبا و دکوراتیو و مناسب نصب در م

 :فن کویل های زمینی ساده را نمی توان بصورت سقفی نصب کرد چرا که 

 .تشت جمع آوری آب درین با تغییر زاویه نصب قابلیت جمع آوری آب را نخواهد داشت 

 جود با تغییر زاویه نصب فن کویل امکان جابجایی لوله های رفت و برگشت فن کویل و

 دارد که سبب کمتر شدن راندمان و عملکرد نا مناسب فن کویل می شود.
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  میلی متر میباشد که فضای کمی  205فن کویل آکس سقفی زمینی دارای عرض معادل

را جهت نصب اشغال می کند.فن کویل آکس سقفی زمینی دارای فیلتر پلیمری قابل 

 تکفاز سه دور می باشد. شستشو می باشد. الکتروفن فن کویل آکس سقفی از نوع

  کنترل –ریموت کنترل دستی و دیواری فن کویل آکس سقفی زمینی قابلیت کنترل دما 

 اشد.ب می دارا را دستگاه کارکرد زمان و فن سرعت

 آکس در تمامی مدلها دارای گارانتی به مدت یکسال می باشد فن کویل. 
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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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