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 میآذرنس لیفن کو کاتالوگ

 ایش و گرمتایش و بوتور ک تی تهویته مودتو  در      دستتگایی جهتت سترم     فن کویل آذرنسیم

 CFM 1000التی   CFM 200  ساختمان یای مسکونی، تجاری و صنعتی با یتوادیی بتین  

 باشد. می

           یتا   طراحی ویژه محصوالت آذرنسیم بتر استاس حتدافل ف تای متورد نیتا  بترای ک یته متدل

 .گذاری شده است پایه

  در  مینه تولید سیستتم یتای تهویته     تاسیس شده که 1380تهویه آذر نسیم در سال شرکت

 مودو  فعالیت می کند

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

 اع ای انجمن صنعت تاسیسات ایران است.

   اطراف را  محیطاین مددل، برای محیط باعث ایجاد سرما یا گرما می شود و بدین جهت ف ای

کمک جعده 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 یا این سیستم فعال می شود و ا  ایتن رو جریتان مناستدی     با جریان آب سرد و گرم به

 فرایم خواید شد. 

 ًکویل یا به طور مستقیم یوا را وارد محیط اطراف می کنند فن کویل آذر نسیم  معموال. 

 .فن کویل شامل دو فسمت کویل و فن دمنده یوا است 
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  ا عدور ا  روی کویل یوای چی ر موجود برای چرخش آب سرد درون کویل به کار رفته است و ب

 خنک را ایجاد می کند.

   آب گرم داخل کویل نیز معموالً ا  موتورخانه یا پکیج تأمین می شود و برای فصول سرد ایجاد

 گرما در محیط می کند.

 

 :فن کوئل آذر نسیم مزایای 

 طراحی در حجم و اندا ه کوچک 

  این فن کویل یا فقط به لوله کشی و برق کشی احتیاج دارند و نیا ی به کانالهایی مشابه کولریای

 .آبی نیست

 به صرفه بودن ا  لحاظ مصرف انرژی 

 تولید انوا  مخت ف فن کویل که به آنها اشاره شد، موجب افزایش کارایی این دستگاه شده است. 

  

  یواحفاظت تخصصی تر در مقابل سیستم یای تمام 

 محصوالت فن کویل آذر نسیم

 چی ریای تراکمی 

 مینی چی ر یا 

 پکیج یای یونیت 

 کندانسور یای یوایی 

 برج یای خنک کننده ا  جنس فایدرگالس، گالوانیزه و بتن 

 یواسا یای صنعتی ، یایژنیک و ایرواشر 

 داکتد فن کویل 

 فن کویل یای دکوراتیو و سقفی فافد کابین 

 کولریای و انوا  کویل یای صنعتی 

 بوی ر آب گرم و آب داغ 

 فن یای سانتریفیوژ و.... 
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  تاسیسات دات کامبرای دان ود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس 

 انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما یستند.
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