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 طرفه آکس کی یکاست لیفن کو کاتالوگ

 به علت توانایی که در راه اندازی در ارتفاع های کم و زیاد  کویل کاستی فن در این نوع

 مخصوصاً در سقف های کاذب دارد ، یک مدل کامالً منحصر به فرد و محبوب است.

   در این نوع به علت پرش باد در یک سو همواره در قسمت خاصی از هر اتاق قابل نصب

 .می باشد

 ها در  همین دلیل استفاده از آن دارای مزیت های بسیاری است. به کویل فن به صورت کلی

درون آپارتمان ها متداول است و در میان مهندسین کار فرمایان ساخت و ساز بسیار 

 مطلوب است. زیرا که می تواند طیف وسیعی از کارهای اثر بخش را پوشش دهد

 قابلیت نصب داخل سقف با ارتفاع کم را دارد و به همراه ضمانت نامه معتبر  فن کویل این

 .شرکت به مشتریان عرضه می شود

 در ظرفیت های فن کوئل کاستی یک طرفه آکس CFM 300 تا  CFM 500  تولید

 .می شوند 

  های موجود در خود امکان ورود هوای تازه به درون محیط را فراهم می  از طریق دریچه

 .نمایند. این قابلیت در باال رفتن کیفیت جریان هوای محیط بسیار موثر است

 اشاره نمودموارد زیر  می توان به  فهفن کویل کاستی یک طر مشخصات از دیگر: 

  فیلترهای قابل شستشو 

 پمپ درین داخلی 
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 عایق حرارتی 

 یابی قابلیت عیب 

  ساعت 24تایمر 

 راه اندازی مجدد 

 فن کویل کاستی یک طرفه قیمت مناسب بودن  
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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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