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 میآذرنس لیفن کو کاتالوگ

 گذاری  ها پایه طراحی ویژه محصوالت آذرنسیم بر اساس حداقل فضای مورد نیاز برای کلیه مدل

 .شده است

  در زمینه تولید سیستتم هتای تهویته     تاسیس شده که 1380تهویه آذر نسیم در سال شرکت

 مطبوع فعالیت می کند

     شرکت تهویه آذر نسیم متشکل از کارکنان و کادری با استعداد و با تحصیالت است کته جتزو

 اعضای انجمن صنعت تاسیسات ایران است.

   اطراف را  محیطاین مبدل، برای محیط باعث ایجاد سرما یا گرما می شود و بدین جهت فضای

کمک جعبه ابزار جهت کنترل میزان حرارت در محیط به کار می رود که معتدل می کند و به 

 است.امکان پذیر  ترموستات این کار توسط سوئیچ یا

  کویل ها این سیستم فعال می شود و از ایتن رو جریتان مناستبی     با جریان آب سرد و گرم به

 فراهم خواهد شد. 

 .این فن کویل ها برای سقف کاذب و یا زیر سقف به کار می روند 

   آن بته   شتاهده انتد و  فن کویل های به کار رفته در سقف، به صورت روکار هستند که قابتل م 

 هتای  ستاختمان  بترای . شتود  متی  گفتته  نیتز  کتابینی  سقفی کویل فن یا توکار کویل فن های

 . رود می بکار کویل فن نوع این از اغلب مسکونی
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 همچنتین  کننتد  متی  کار کمی صدای با آن های فن که است این سقفی های کویل فن مزیت 

 .دارد مناسبی قیمت

 1000-200بتین   آذر نسییم فن کویل سقفی  میزان هوادهی CFM    استت و کویتل آن از

 جنس مس بوده که به شکل سرمایی و گرمایی تولید می شوند.

    طراحی این فن کویل طوری است که در تمام مکان هایی که در موتورخانه مرکزی آن تولیتد

 آب سرد و گرم وجود دارد، به کار می رود. 

 براساس دمای مورد نظر به صورت مستقل می  مزیت این نوع فن کویل این است که هر اتاق را

 تواند کنترل کند. 

 از جمله ویژگی های دیگر این فن کویل عبارتند از: 

 میلی متر است و با رنگ  25/1راحی زیبای کابینت خارجی آن که از جنس فوالد با ضخامت ط

 .کوره ای مقاوم پوشش داده شده است

 گاه که انتقال صدا را کم می کندایق بندی در بخش جلو دستع. 

    تشت تبخیر استفاده شده از جنس گالوانیزه با پوشش اپوکسی است که در برابر اکستید شتدن

 .مقاوم است

      کویل به کاررفته از مواد بادوام و با کیفیتی تولید شده است تا ریتز  قطتره هتای آب در ا تر

 .عمل تقطیر به آسانی صورت گیرد
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تا  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس 

 انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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