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MKT3BT-300G12L/RMKT3BT-400G12L/RMKT3BT-400G30L/RMKT3BT-600G30L/Rمدل

دبی هوا دهی  
H/M/Lm3/h545/374/290755/545/340755/550/368985/739/560
H/M/LCFM320/220/170444/320/200444/323/216580/435/330

Pa1230فشار استاتیک خارجی

سرمایش

H/M/LKW2.7/2.2/1.94.3/4.2/2.54.3/4.2/2.65.5/4.8/4ظرفیت
HL/h533688998دبی آب 

HKPa261836افت فشار آب
H/M/LKW4.2/3.2/2.76.4/5/3.66.4/5.1/3.88.5/6.9/5.6ظرفیتگرمایش

HKPa21.816.931.6افت فشار آب 
V/Ph/Hz220-240/1/50منبع تغذیه 
HW527992117توان ورودی

موتور فن 
Low Noise 7-Speed Fan Motorنوع

1تعداد

فن
Centrifugal Forward-Curved Bladesنوع

2تعداد

کویل 

3ردیف
MPa1.6حداکثر فشار کارکرد

mmΦ9.52قطر

ابعاد و وزن

W/H/Dmm941 ͯ 241 ͯ 522941 ͯ 241 ͯ 5221161 ͯ 241 ͯ 522خالص
W/H/Dmm990 ͯ 260 ͯ 550990 ͯ 260 ͯ 5501210 ͯ 260 ͯ 550بسته بندی
Kg19.720.724.5وزن خالص
Kg22.223.227.1وزن کامل 

لوله اتصال 
inchRC3/4لوله ورودی و خروجی آب

mmODΦ25لوله سینی درین

فــن کویــل ســقفی تــوکار تــک الکتریــک بــر اســاس مشــخصات، فــن آوری و 
اســتاندارد شــرکت مایدیــا طراحــی و تولیــد شــده اســت.این فن کویــل دارای 
ــب  ــای نص ــی در فض ــان و صرفه جوی ــب آس ــت نص ــا قابلی ــب ب ــاد مناس ابع
ــت  ــوب از کیفی ــواد مرغ ــب و م ــا قال ــد ب ــت تولی ــه عل ــه آن ب می باشــد. بدن
بســیار باالیــی برخــوردار اســت. همچنیــن بــه دلیــل بهــره منــدی از مــواد 
و فنــاوری پیشــرفته در ســایر بخــش هــا ماننــد موتــور فــن، کیــس و بلــوور 
و کویــل از راندمــان حرارتــی و دبــی هــوای بــاال و در عیــن حــال از صــدا و 
لــرزش کــم برخــوردار اســت. بنابرایــن مــی تــوان از آن بــه طــور گســترده در 
منــازل، بیمارســتان هــا، ســاختمان هــای اداری و هتــل هــا اســتفاده کــرد. 

• بدنه فلزی با کیفیت از ورق گالوانیزه با حداکثر محافظت در برابر خوردگی، تولید 
شده به روش پرسکاری قالب های برش، کشش و خم

• استفاده از شیار تقویتی بدنه به منظور افزایش عمر دستگاه
• جای پیچ تعبیه شده روی فلنج دهانه خروجی هوا جهت اتصال آسان به کانال هوا

• صدا و لرزش بسیار کم 

• ابعاد مناسب جهت صرفه جویي در فضا هنگام قرار گرفتن داخل سقف کاذب 

•کیس و بلوور فلزی کم صدا از نوع سانتریفیوژ فوروارد

• موتورفن 7 سرعته با خازن دائمي تک فاز

• قابلیت تغییر سمت اتصال لوله آب
• دارای شیر هواگیری متصل به شلنگ در باالی سینی تخلیه

• کویل عمودی سه ردیفه با سایز لوله 3/8 اینچ با مداربندی خاص جهت انتقال حرارت یکنواخت

• فین آلومینیومی کویل با پوشش ضد خوردگي بلوفین

• سینی تخلیه )درین( از جنس ورق روغنی فوق کشش st14 با رنگ پودری الکترواستاتیک و عایق 

EVA جهت جلوگیري از تعریق و خوردگي

• سینی تخلیه به شکل V با شیار داخلی جهت تخلیه کامل و سریع آب و عدم ایجاد رسوب

• سینی تخلیه بلندتر به منظور قرارگرفتن زیر شیرهای ورود و خروج آب

• فیلتر هواي پارچه ای PP قابل شستشو
• قابل اتصال به کانال هوای تازه از دریچه پلنیوم هوای برگشت

• قابلیت تغییر مکش هوا از زیر یا پشت دستگاه
• پوشش داخلی بدنه با عایق حرارتی EVA و عایق صدا

بدنه

کیس و بلوور

موتور فن

کویل

سینی تخلیه

سایر ویژگی ها

آب ورودی
آب خروجی

شیر هواگیری

برگشت هوا

سوراخ ساپورت

جعبه ترمینال

لوله سینی تخلیه

ابعاد ظاهری 

شرایط آزمون ظرفیت سرمایش: دمای ورود هوا: DB /19   WB   27 ، دمای آب ورودی 7 ، افزایش دمای آب 5 .
شرایط آزمون ظرفیت گرمایش: دمای ورودی هوا: DB  20 ، دمای ورودی آب 60 ، دبـی آب مشابه حالت سرمـایش.

H: سرعت فن زیاد  /  M: سرعت فن متوسط  /  L: سرعت فن کم 
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MKT3BT-300G12L/RMKT3BT-400G12L/RMKT3BT-400G30L/RMKT3BT-600G30L/RModel Dimension

745745745965A
685685685905B
713713713933C
685685685905D
9419419411161E
7837837831003F


