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کاتالوگ فن کویل آکس


فن کوئل ،دستگاهی است که از طریق پرتاب باد بوسله بلوور و عبوور آن از کوئول آبگورم و آب
سرد سرمایش و گرمایش محیط را تامین می کند.



مدار لوله کشی فن کوئل جهت انتقال آب سرد و گرم می باشد که آب سرد در این سیسوت از
یک دستگاه مرکزی (چیلر) تامین شده و آب گرم میتواند از موتور خانه مرکوزی و یوا دسوتگاه
های مستقل مانند پکیج گرمایشی تامین شود.



فن کویل آکس AUKSبا دارا بودن طراحی خاص و منحصر فورد از جللوه تجهیوزات تهویوه
مطبوع در دنیا است و در ظرفیت های مختلف با ویژگوی هوای متنووع و هلننوین کیفیوت و
راندمان باال جهت ایجاد هوای سرد و گرم در امکوان مختلوف هلنوون دانشوگاه هوا ،مودارس،
بیلارستان ها و دیگر فضاهای بزرگ کاربرد دارد.



شرکت آکس با بهره گیری از دانش روز و فناوری های مدرن و نیز استفاده از متخصصان زبوده
اقدام به طراحی و تولید محصوالت بسیار با کیفیت کرده که در بازار حرف بسیاری برای گفتن
دارند



.فن کویل آکس auksاز طراحی بسیار خاص و شکیلی بهره مند بوده و میزان مصرف انوریی
آن به شدت بهینه است و نیازی به کانال کشی ندارد.



گنجایش فن کویل آکس auksبین دویست الی هشتصد فوت مکعب به ازای هر دقیقه است.



ارتفاع فن کویل آکس auksه بسیار کوتاه بوده و از نظر شکل ظاهری بسیار شکیل ،ک وزن و
با طراحی بسیار حرفه ای ارائه می شود.
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درر طراحی فن کویل آکس auksاز یک صفحه ی نلایشگر دیجیتال نیز بهره می برند که سبب
زیباتر شدن و نیز کارآمد شدن این دستگاه می شود.



این فن کویل از یک الکتروفن نیز بهره می گیرد که از نلونه هایی است که دارای سه دور هستند.



در مکانی که هوا به درون فن کویل وارد می شود ه یک فیلتر قرار داده شده که به صورت قابل
شستشو است.



فن کویل آکس auksاز یک دمپر قابل حرکت در سیست خروجی هوای خود بهره می گیرد که
نقش کنترلی داشته و شیب جریان هوا را در امتداد علودی را تنظی می کند.



این فن کویل دارای کنترل از راه دور ه دستی و ه بدون سی بوده که در ریلوت کنترل دستی
این ویژگی موجود است که می توان یک کنترل کننده ی دیواری را چه از نوع آنالوگ و چه از نوع
دیجیتال به شکل انتخابی رو آن نصب کرد.



فن کویل آکس auksاز یک سیست عیب یاب خودکار بهره می گیرد که تعدادی کدهای خطا به
صورت پیش فرض برای آن تعریف شده اند و در صورت بروز هر کدام از این خطاها یک کد اخطار
مخصوص روی صفحه ی نلایش فن کویل پدیدار می شود و کاربر یا تکنسین تعلیر می تواند به
کلک آن مشکل فن کویل را متوجه شده و در صدد رفع آن برآید.



فن کویل آکس auksدارای بیست و چهار ماه ضلانت است و دارای  15سال خدمات پس از
فروش است.
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برای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت تاسیسات دات کام به
آدرس  https://Tasisat.comمراجعه کنید .مشاورین شلا در تاسیسات دات کام تا انتخاب
بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شلا هستند.
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