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کاتالوگ فن کویل دیواری آکس


فن کوئل دیواری آکس تولید کشور چین بوده و در ظرفیت هاای 600 ، 400 ، 300 ، 200
و  cfm 800تولید و به بازار عرضه می شوند.



این دستگاه های فن کوئل در ابعاد و اندازه های مختلفی موجود هستند که هر کدام مزایا و
مشخصات خود را دارند و با توجه به این مشخصات در مکان های مختلف به کار می روند.



فن کویل دیواری آکس با دارا بودن طراحی خاص و منحصر فارد از جللاه تیهیازات تهویاه
مطبوع در دنیا است که عالوه بر اییاد هوایی مطباوع و دلخاواه در محایط ،نلاایی زیباا باه
دکوراسیون شلا هدیه می بخشد.



ظرفیت فن کویل دیواری آکس  AUXاز  CFM 200تا  CFM 800فوت مکعب بر دقیقه



به صورت دکوراتیو ،زیبا و سبک با طراحی بسیار زیبا و ارتفاع کم تولید می شود.



میهز بودن به الکترو فن از نوع سه دور



میهز بودن به فیلتر قابل شستشو در محل ورودی هوا به فن کویل



میهز بودن به دمپر متحرک در خروجی هوای فن کویل به جهت کنترول زاویه جریان هوا در
راستای علودی



میهز به ریلوت کنترول بی سیم و دستی در فن کویل آکس  AUX.در مدل دستی قابلیت
نصب کنترولر دیواری از نوع آنالوگ و دیییتالی به صورت آپشنال دارا می باشد.



عیب یابی فن کویل آکس  AUXاز طریق کد های خطا که روی صفحه نلایشگر دیییتالی
گنترولر ،نشان داده می شود.
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نصب شیر برقی دو راهه به صورت سفارشی



در خروجی هوا فن کویل آکس دیواری دارای دمپر متحرک به جهت کنترل زاویه جریان هوا
در راستای علودی است



.فن کویل آکس دیواری دارای ریلوت کنترل دستی است که قابلیت نصب کنترلر دیواری از
نوع آنالوگ و دیییتال را بصورت آپشنال دارا می باشد.



از قابلیتهای فن کویل آکس دیواری می توان به عیب یاب اتومات آن بصورت کدهای خطا بر
روی صفحه نلایشگر کنترلر اشاره کرد.



فن کویل آکس دیواری قابلیت نصب شیر برقی دو راهه را بصورت سفارشی دارا می باشد.
الکتروفن فن کویل آکس دیواری از نوع سه دور می باشد.
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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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