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 چهار طرفه آکس یکاست لیفن کو کاتالوگ

 ها از لحاظ نوع سرمایش و گرمایش در دو نوع دو لوله و چهار لوله هستند.  فن کویل 

 له برگشت هستند. های دو لوله دارای یک لوله رفت و یک لو فن کویل 

 ها و دو لوله برای برگشت  های چهار لوله، دارای دو لوله برای آمدن آب به کویل فن کویل

 .آب هستند

 های خود کنند. زمان آب سرد و گرم را وارد کویل توانند هم های چهار لوله می فن کویل 

  گرم کرد. توان بخشی از یک محیط را سرد و بخش دیگری را  ها می با این نوع فن کویل 

 توانند برای سرمایش یا گرمایش مورد استفاده  های دو لوله در یک زمان تنها می فن کویل

 .قرار گیرند

  به خاطر آنکه سیستم لوله کشی آب سرد و گرم در یک ساختمان متفاوت است، تنها برای

 .گیرند گرمایش یا سرمایش مورد استفاده قرار می

  همانطور که از نامش پیداست از چهار جهت هوای  کاستی چهار طرفه آکسفن کویل

 .را به محیط اطراف توزیع می کند  داخل کویل ها

   .حجم باالیی از هوای مطبوع و تازه را در فضای داخلی ایجاد می کند 

  این دستگاه مجهز به فن قدرتمند قابل تنظیم در سه دور مختلف است. 

  ای آن از پمپ درین در جهت تخلیه آب تشت درین استفاده شده استدر تمام مدل ه. 
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 1400الی  300در ظرفیت های  فن کویل کاستی چهار طرفه آکس CFM  طراحی و

 تولید می گردد

  استفاده فن کویل به عنوان سیستم تهویه مطبوع برای ساختمان از نظر اقتصادی مقرون .

 به صرفه بوده و همچنین نیازی به کانال کشی ندارند،

   فن کویل کاستی چهار طرفه آکس با قرار گیری در سقف کاذب با قابلیت عملکرد سرد و

 رم هوایی مطبوع و دلنشین به محیط هدیه می بخشد.گ

   این مدل فن کویل آکس طبق جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا ساخته شده. 
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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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