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 لیفن کو کاتالوگ

 سیستمی است که از راه پرش باد توسط بلور و گذرر آن از کولذل آس سذرد یذا آس      کویل فن

 محیط می شود. سرمایش گرم سبب ایجاد گرمایش و

  کویل استفاده مذی شذود کذه آس     نتقل نمودن آس گرم یا سرد از مرکز لوله کشی فنبرای م

سرد در این سامانه از یک سیستم مرکزی فراهم شذده و آس گذرم از طریذی سیسذتم هذای      

 مستقل یا موتور خانه اصلی نظیر پکیج گرمایشی فراهم می شود.

  ز اصلی بهره می گیرندبعضی از مدل ها برای فراهم سازی هوای مکش از سامانه هواسا. 

 مذی  سذقفی  کویل فن و زمینی کویل فن ،دیواری کویل فن نظیر مختلفی انواع در کولل فن 

  باشد.

 شذامل  باشذد  دخیذل  توانذد  مذی  ظاهری شکل بر افزون کویل فن خرید رد  که دیگری عامل 

 تاتترموسذ  وسذیله  به ها فن این باشد. می ها آن هوادهی مقدار و حرارتی برودتی، گنجایش

 .نماید می تنظیم را اتاق هوای دمای میزان

 می توان به نشر یکسذان و خوشذایند سذرمایش و گرمذایش، صذافی       کویل فن از ویژگی های

تصفیه هوا که می توان به راحتی شستشو داد، توانایی نصب ترموستات جهت نظارت و طرح 

 .رد گازی اشاره نمودریزی سیستم و هزینه محافظت کمتری نسبت به سامانه هایی با عملک
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 کویل ها با گرر هوا از بین کویل مسی شامل آس سرد در فصل گرما و کویل شامل آبگرم  فن

 در فصل سرما نقش تهیه هوای خنک و گرم در فواصل گوناگون سال را بر عهده دارند.

   ًبذه   ، غالباً در حاالتی که بخواهیذد درجذه حذرارت هذر مکذان     کویل فن  از استفاده معموال 

صورت جداگانه مهار شود و هم اینکه از نقل و انتقال هوا و آلذودگی در میذان محذیط هذای     

 .آید گوناگون جلوگیری کند بهترین گزینه به حساس می

 کویل پارامترهای مهم در گزینش فن

 نوع 

 فن  ، فن کویل کاستی یک طرفه کویل سقفی ، ها دارای اقسام گوناگونی چون فن فن کویل

و... می باشند  فن کویل کانالی دار و ، روبرو زن، شیب کویل زمینی فن ،طرفه 4کویل کاستی 

 .که بر طبی نوع استفاده به وسیله متخصصان انتخاس می شوند

 ظرفیت 

 مطلوس بودن ظرفیت برودتی کویل فن خرید مهم ترین و نخستین عامل در هنگام انتخاس و ،

 و حرارتی آن می باشد.

   کویل که بر حسب مقدار بار سرمایشی کل هر فضا فذراهم مذی    ارزیابی ظرفیت فندر زمان

 قذرار  ارزیذابی  پایذه   کویل را در گردش متوسط گردد، همیشه تالش نمایید که گنجایش فن

 .دهید

 ابعاد 

 گزینشی بایستی از لحاظ ابعاد نیز در مکان مورد نظر قابل راه اندازی و نصب باشد. کویل فن 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/


 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

95  

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 3 | صفحه

  از اهمیت خذا  و مهمذی    کویل کاستی فن و فن کویل سقفی مسئله ابعاد به ویژه در مورد

 .کلیه ابعاد را باید دوباره کنترل کنید کویل خرید فن برخوردار است. پیش از

 کویل 

 رر سیال سرد یا گرم می باشد و همواره از جنس لوله هذای  کویل در حقیقت همان مکان گ

 .مسی با فین آلومینیومی تهیه می شود
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  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

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

 انتخاس بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/

