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 تکبان  ترموستات  کاتالوگ 

کار خود را آغاز  1358از نمونه تولیدات شرکت ایرانی تکبان است. کمپانی تکبان در سال  تکبان ترموستات

 .کرد و عمده فعالیت آن تولید و عرضه ترموستات است

تات های جداری، ترموستات های مستغرق و ترموستات های اتاقی، ترموس ترموستات های ساخته شده شامل 

 .دنباله دار هستند

 

کنترل گرمایش گلخانه ها،محل پرورش حیوانات،اتاق  رمنظو به  ترموستات محیطی برای مصارف صنعتی است.

 .پست برق و ... جهت تخلیه هوای گرم توصیه می شود های
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  ...م خانگی و دستگاه های تهویه مطبوع، بویلرها وکنترل گرمایش در لواز

 

 .ظ ایمنی دستگاه هایی است که در آن ها نصب مستقیم بوسیله غالف مد نظر باشداین ترموستات برای حف
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که نیاز به کنترل گرمایش  این ترموستات برای کنترل گرمایش سردخانه ها و گرم خانه ها و بخش هایی

 .توسط سنسور فاصله دار دارند، توصیه می شوند
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به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

https://Tasisat.com تا انتخاب بهترین محصول با  تاسیسات دات کامکنید. مشاورین شما در  مراجعه

 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/
https://tasisat.com/

