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G
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فیلتر دو تکه

انتخاب سمت اتصال لوله

کویل عمودی با راندمان باال

شیر هواگیری

فن پالستیکی

کویل سه ردیفه

سینی تخلیه 

فیلتر دو تکه به منظور راحتی نصب و اشغال فضای کمتر 
هنگام نصب

مجهز به شیر هواگیری جهت تخلیه هوای داخل کویلانتخاب سمت دلخواه اتصال لوله های ورود و خروج آب 

فــن پالســتیکی ABS کــم صــدا بــا مقاومــت حرارتــی و باالنــس 
دینامیکــی مناســب

ــاد  ــش ابع ــت کاه ــاال جه ــان ب ــا راندم ــودی ب ــل عم کوی
ــا ــده روی فین ه ــر ش ــریع آب تقطی ــه س ــتگاه و تخلی دس

کویل سه ردیفه با بلوفین ضد خوردگی و راندمان حرارتی  باال

ســینی تخلیــه از جنــس گالوانیــزه بــا رنگ پــودری الکترواســتاتیک 
بــه منظــور جلوگیــری از خوردگــی و ایجــاد قارچ 

فیلتر قابل شستشو

ــه منظــور ممانعــت از  ــی پروپلیــن )p.p( ب  از جنــس پل
ــه  ــه فضــای تهوی ــق ب ــار و ذرات معل ورود گــرد و غب

فیلتر هوای برگشت 

انتخاب مسیر دلخواه جهت اتصال لوله 

موتور فن

کیس و بلوور فن

اتصــال لوله هــای ارتباطــی بــه صــورت اســتاندارد از 
ســمت چــپ دســتگاه می باشــد و انتخــاب اتصــال 

از ســمت راســت بــه صــورت اختیــاری می باشــد.

کویل سه ردیفه 

کویــل ســه ردیفــه دســتگاه بــا مداربنــدی منحصــر 
بــه فــرد بــرای هــر ظرفیــت باعــث افزایــش راندمان 

شده اســت.
پوشــش روی فیــن بــه کار رفتــه در کویــل بــا 
ــش  ــث افزای ــی باع ــر خوردگ ــاال در براب ــت ب مقاوم

طــول عمــر کویــل شده اســت.

ــا راندمــان  موتورفــن کــم مصــرف چهــار ســرعته ب
بــاال و مقــاوم در برابــر حــرارت و رطوبــت می باشــد. 

ــوور از جنــس  ــوور از جنــس ABS  و کیــس بل بل
گالوانیــزه بــا مقاومــت بــاال در برابــر حــرارت و کــم 

صــدا مــی باشــد.

ایجــاد جریــان هــوای برگشــت دســتگاه می توانــد 
از زیــر دســتگاه و یــا پشــت دســتگاه بــه صــورت 
اختیــاری صــورت بگیــرد و همچنیــن فیلتــر هــوا 
ــالی را  ــوای ارس ــت ه ــد کیفی ــت می توان در برگش

بهتــر کنــد.

موتور فن

موتور فن با صدای کم و دوام باال

Tech Electric Ceiling Concealed Fan Coil Unit 3Rows G Series

G فـن کـویل هـای سقفـی تـوکـار تـک الـکتـریـک - سری

MKT3G300-G12LMKT3G400-G12LMKT3G600-G30Lمــدل

V/Ph/Hz220~240/1/50220~240/1/50220~240/1/50منبع تغذیه

دور کم/متوسط/زیادحجم هوادهی
CFM300/247/188400/341/247600/494/365
m3/h510/420/320680/580/4201020/840/620

kW3.26/2.5/1.64.17/3.3/2.05.81/4.5/2.8ظرفیت سرمایشی 

kW5.32/4.1/3.46.81/5.2/4.49.98/7.7/6.4ظرفیت گرمایشی

Pa121230فشار استاتیک خارجی

dB(A)374047سطح صدا )دور زیاد(

m³/h0.560.721.00دبی جریان آب 

KPa202234افت فشار آب

کویل

3تعداد ردیف 

(4+4+4) 3تعداد مدار 

mm585685907طول

MPa1حداکثر فشار

fpi14.0تعداد فین 

copper tube, aluminum fin (blue)نوع فین 

موتور فن 

1تعداد

Xinjun/Yong’anبرند

YSK-13-6P-1YSK-26-4P-1YSK-36-4P-1مدل

r/min720/560/480770/630/510960/820/670سرعت

uF1.21.83.5خازن

W3960106توان ورودی

کیس فن  

2تعداد

Galvanized steelجنس

mm185230230ابعاد

ABSجنسبلوور

ابعاد / وزن

)W×H×D( ابعادmm840×239×510940×239×5101160×239×510

)W×H×D(   بسته بندیmm865×280×555955×260×5551175×260×555

Kg13.5/1616/1918/21وزن بسته بندی شده/خالص

سایز لوله کشی

mmDN20آب ورودی

mmDN20آب خروجی

mmDN25تخلیه


