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مــدل:

)Wall-mounted Fan Coil Unit( فن کویل دیواری »

)One-way Cassette Fan Coil Unit( فن کویل کاستی یکطرفه »

 )Compact Four-way Cassette Fan Coil Unit( فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت »

)Four-way Cassette Fan Coil Unit( فن کویل کاستی چهارطرفه »

)Duct Fan Coil Unit( فن کویل سقفی توکار »

)High Static Pressure Duct Fan Coil Unit( فن کویل کانالی پرفشار »

)Floor Standing Fan Coil Unit( فن کویل زمینی »

Fan Coil Units

فـن کـویـل

فقط بـا ضمـانت



  شــرکت بدرتک الکتریک از جمله شــرکت�های تابعه شــرکت 
سرمایه�گذاری گروه بدر است. سابقه طوالنی فعالیت�های اقتصادی 
موسسین شرکت سرمایه�گذاری گروه بدر در زمینه تولید و صنایع 
الکترونیک به بیش از شش دهه می�رسد. شرکت بدرتک الکتریک 
در ســال 1383 به منظــور تمرکز تمامــی فعالیت�های مرتبط به 
حوزه صنایع تهویه مطبوع به صورت سازمان یافته در یک شرکت، 
توسط شرکت سرمایه�گذاری گروه بـدر تأسیس گردید. این شرکت 
نماینده انحصاری خدمات مشتریان دستگاه�های تهویه مطبوع کریر، 
سیســتم�های تهویه مطبوع مایدیا، توشیبا و تک الکتریک در ایران 
می�باشــد. در حال حاضر شرکت بدرتک الکتریک با داشتن شبکه 
گســترده فروش و خدمات پس از فروش در سراسر ایران، خدمات 
متنوعی را به مشتریان ارائه می�نماید. از جمله این خدمات می�توان 
به محاســبه و طراحی، نصب و راه اندازی، پشتیبانی از محصوالت 
های تهویــه مطبوع و  و تأمین قطعــات و... برای انواع دســتگاه�

کولرهای گازی ارائه شده، اشاره نمود.
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 CFM 600 تا  CFM 250 تنوع ظرفیت هوادهی از     •
•     داراي شیر سه راهه برقي جهت كنترل دبي آب به منظور تثبیت دماي اتاق و ايجاد آسايش بیشتر 

شود فضاي كمي از ساختمان را اشغال نمايد و نصب آن آسان باشد  •     طراحي باريك و ظريف دستگاه باعث مي�
•     داراي نمايشگر LCD روي فن كويل 

LCD مجهز به ترموستات بر روي فن كويل با كنترل از راه دور همراه با نمايشگر     •
•     قابلیت زمان�بندی 24 ساعته 

•     مجهز به دريچه خودكار توزيع هوا

MKG-250MKG-300MKG-400MKG-500MKG-600مـدل

V/Ph/Hz220-240/1/50منبع برق مصرفی

)H/M/L( مقدار جریان هوا
m3/h425/360/320510/430/380680/580/510850/720/6401020/870/770

CFM250/210/190300/250/220400/340/300500/420/380600/510/450

سرمایش

)H/M/L(  ظرفيتKw2.2/1.84/1.652.64/2.24/2.053.08/2.62/2.274.07/3.73/3.244.45/4.18/3.74

l/h378454530700765ميزان دبی آب

Kpa1218222629ميزان افت فشار آب

Kw3.02/2.6/2.233.69/3.25/2.774.34/3.86/3.255.69/5.12/4.326.3/5.67/4.73ظرفيت  )H/M/L(گرمایش

)H/M/L(  توان مصرفیW28/22/2040/32/2844/35/3150/40/3560/48/42

db)A(30/24/2035/29/2437/31/2639/33/2840/34/29ميزان صدا

موتور فن
Low noise 3-speed fan motorنوع

1تعداد

فن
Tangential fanنوع

1تعداد

کویل

2ردیف

Mpa1.6حداکثر فشار تست

mmΦ7قطر

)W*H*D( ابعاد خالصmm915x290x210915x290x210915x290x2101070x315x2101070x315x210

)W*H*D( ابعاد بسته بندیmm1020x385x3001020x385x3001020x385x3001180x410x3001180x410x300

Kg1212121515وزن خالص 

Kg1616.7171919وزن بسته بندی

InchG3/4لوله های اتصال آب ورودی/خروجی

mmODΦ20لوله درین

فـن كويـل ديـواري

فـن كـويـل ديــواری «

مـشـخـصـات



فقط بـا ضمـانت
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CFM 400 تا  CFM 300 تنوع ظرفیت هوادهی از     •
•     جريان هوای يکنواخت با كمترين سطح صدا

های كاذب با ارتفاع كم •     بدنه بسیار باريك با قابلیت نصب در سقف�
•     مجهز به پمپ درين با قابلیت پمپاژ آب تقطیر شده تا ارتفاع 75 سانتی�متر

•     قابلیت نصب سريع، سرويس و نگهداری آسان
•     قابلیت زمان�بندی 24 ساعته جهت روشن وخاموش شدن 

•     مجهز به دريچه خودكار توزيع هوا

فـن كـويـل كاستـی يـک طـرفـه «

مـشـخـصـات
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فـن كـويـل كاستـی يـک طـرفـه

MKC-300R-BMKC-400R-Bمـدل

V/Ph/Hz220-240/1/50منبع برق مصرفی

)H/M/L( مقدار جریان هوا

m3/h510/450/400630/560/500

CFM300/270/240370/330/300

سرمایش

)H/M/L(  ظرفيتKw3.04/2.79/2.563.79/3.58/3.38

l/h520650ميزان دبی آب

Kpa1420ميزان افت فشار آب

Kw5.13/4.69/4.046.41/5.86/5.11ظرفيت  )H/M/L(گرمایش

)H/M/L(  توان مصرفیW32/22/1540/30/25

db)A(36/34/3237/35/34ميزان صدا

موتور فن
Low noise 3-speed fan motorنوع

1تعداد

فن
Centrifugal,Forward-Curved Bladesنوع

11تعداد

کویل

22ردیف

Mpa1.6حداکثر فشار تست

mmΦ7قطر

قاب

)W*H*D( ابعاد خالصmm1180x25x4651180x25x465

)W*H*D( ابعاد بسته بندیmm1232x107x5171232x107x517

Kg3.53.5وزن خالص

Kg5.25.2وزن بسته بندی

بدنه 

)W*H*D( ابعاد خالصmm1054x153x4281054x153x428

)W*H*D( ابعاد بسته بندیmm1155x245x4901155x245x490

Kg12.812.8وزن خالص

Kg16.616.6وزن بسته بندی

InchRC1/2لوله های اتصال آب ورودی/خروجی

mmODΦ25لوله درین



فقط بـا ضمـانت
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 CFM 500 تـا  CFM 300 ظرفیت هوادهی از     •
های كاذب با ارتفاع محدود  •     طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف�

•     مجهز به فن پیچي 3 بعدي به منظور كاهش مقاومت هوا 
•     جريان هوای يکنواخت با سطح صدا كم

•     مجهز به پمپ درين با قابلیت پمپاژ آب تقطیر شده تا ارتفاع 50 سانتی�متر
•     جريان هواي چهار جهته

LCD مجهز به ترموستات بر روي فن كويل با كنترل از راه دور همراه با نمايشگر     •
•     قابلیت نصب سريع، سرويس و نگهداری آسان

•     قابلیت زمان�بندی 24 ساعته 
•     مجهز به دريچه خودكار توزيع هوا

فـن كويـل كاستـی چـهار طرفـه كـامپکـت  «

مـشـخـصـات



فـن كويـل كاستـی چـهار طرفـه كـامپکـت
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MKD-300MKD-400MKD-500مـدل

V/Ph/Hz220-240/1/50منبع برق مصرفی

)H/M/L( مقدار جریان هوا
m3/h510/440/360680/580/480850/730/600

CFM300/260/210400/340/280500/430/350

سرمایش

)H/M/L(  ظرفيتKw3/2.58/2.163.7/3.18/2.664.5/3.6/3.06

l/h516636774ميزان دبی آب

Kpa141516ميزان افت فشار آب

Kw4/3.5/3.085.1/4.3/3.836/4.76/4.07ظرفيت  )H/M/L(گرمایش

)H/M/L(  توان مصرفیW50/40/3070/50/4095/53/42

db)A(36/33/2842/39/3245/42/34ميزان صدا

موتور فن
Low noise 3-speed fan motorنوع

1تعداد

فن
Centrifugal,Forward-Curved Bladesنوع

1تعداد

کویل

2ردیف

Mpa1.6حداکثر فشار تست

mmΦ7قطر

قاب

)W*H*D( ابعاد خالصmm647x50x647

)W*H*D( ابعاد بسته بندیmm715x123x715

Kg2.5وزن خالص

Kg4.5وزن بسته بندی

بدنه 

)W*H*D( ابعاد خالصmm575x261x575

)W*H*D( ابعاد بسته بندیmm670x290x670

Kg16.5وزن خالص

Kg20وزن بسته بندی

InchG3/4لوله های اتصال آب ورودی/خروجی

mmODΦ25لوله درین



فقط بـا ضمـانت

 CFM 1500 تا  CFM 600 تنوع ظرفیت هوادهی از     •
•     سرمايش موثر، يکنواخت و سريع با خروجي هواي چهار طرفه 

•     داراي فن پیچي 3 بعدي به منظور كاهش مقاومت هوا 
•     توزيع يکنواخت هوا در محیط 

•     نصب و نگهداري آسان 
•     مجهز به پمپ درين با قابلیت پمپاژ آب تقطیر شده تا ارتفاع 75 سانتی�متر

LCD مجهز به ترموستات بر روي فن كويل با كنترل از راه دور همراه با نمايشگر     •
•     قابلیت زمان�بندی 24 ساعته 

•     قابلیت اتصال به هواي تازه 
•     مجهز به دريچه خودكار توزيع هوا

•     اشغال فضای بسیار كم در سقف كاذب
•    نصب دستگاه ها به دلیل فشردگی و وزن كم، احتیاج به باالبر ندارد 

6

فـن كويـل كاستـي چهـار طـرفـه  «

مـشـخـصـات
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فـن كويـل كاستـي چهـار طـرفـه

فـن كويـل كاستـي چهـار طـرفـه

MKA-600RMKA-750RMKA-850Rمـدل
V/Ph/Hz220-240/1/50منبع برق مصرفی

)H/M/L(  مقدار جریان هوا
m3/h1000/850/7201250/1060/9001400/1190/1010

CFM590/500/420740/620/530820/700/590

سرمایش

)H/M/L(  ظرفيتKw5.7/4.73/3.967/5.62/4.727.27/6.46/5.71

l/h98012041250ميزان دبی آب

Kpa23.825.227ميزان افت فشار آب

Kw9.66/7.72/6.2711.55/9.24/7.5112.42/9.93/8.07ظرفيت   )H/M/L(گرمایش

)H/M/L(   توان مصرفیW125/84/74130/102/93150/124/106

db)A(45/41/3646/42/3747/43/38ميزان صدا

موتور فن
Low noise 3-speed fan motorنوع

1تعداد

فن
Centrifugal,Forward-Curved Bladesنوع

1تعداد

کویل

2ردیف

Mpa1.6حداکثر فشار تست

mmΦ7قطر

قاب

)W*H*D( ابعاد خالصmm950x45x950

)W*H*D( ابعاد بسته بندیmm1035x90x1035

Kg6وزن خالص

Kg9وزن بسته بندی

بدنه 

)W*H*D( ابعاد خالصmm840x230x840840x230x840840x300x840

)W*H*D( ابعاد بسته بندیmm900x260x900900x260x900900x330x900

Kg252530.5وزن خالص

Kg303036.2وزن بسته بندی

InchRC3/4لوله های اتصال آب ورودی/خروجی

mmODΦ32لوله درین

MKA-950RMKA-1200RMKA-1500Rمـدل
V/Ph/Hz220-240/1/50منبع برق مصرفی

)H/M/L(  مقدار جریان هوا
m3/h1600/1360/11502000/1700/14402550/2170/1840
CFM940/800/6801180/1000/8501500/1280/1080

سرمایش

)H/M/L(   ظرفيتKw8.22/7.39/6.5410.39/9.25/8.212.9/11.51/10.21
l/h141417872219ميزان دبی آب

Kpa31.24440ميزان افت فشار آب
Kw13.85/11.08/917.58/14.06/11.4217.6/14.08/11.44ظرفيت   )H/M/L(گرمایش

)H/M/L(  توان مصرفیW155/131/106190/127/109190/136/109
db)A(48/44/3949/45/4050/46/41ميزان صدا

موتور فن
Low noise 3-speed fan motorنوع

1تعداد

فن
Centrifugal,Forward-Curved Bladesنوع

1تعداد

کویل

223ردیف
Mpa1.6حداکثر فشار تست

mmΦ7قطر

قاب

)W*H*D(  ابعاد خالصmm950x45x950
)W*H*D(  ابعاد بسته بندیmm1035x90x1035

Kg6وزن خالص
Kg9وزن بسته بندی

بدنه 

)W*H*D(  ابعاد خالصmm840x300x840
)W*H*D(  ابعاد بسته بندیmm900x330x900

Kg30.530.531.8وزن خالص
Kg36.236.236وزن بسته بندی

InchRC3/4لوله های اتصال آب ورودی/خروجی
mmODΦ32لوله درین



فقط بـا ضمـانت
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فـن كـويـل سـقفـي تـوكـار  «

 CFM 1000 تـا  CFM 300 تنوع ظرفیت هوادهی از     •
•      بدنه فلزی با كیفیت از ورق گالوانیزه با حداكثر محافظت در برابر خوردگی، تولید شده به روش پرسکاری قالب های برش، كشش و خم

•     استفاده از شیار تقويتی بدنه به منظور افزايش عمر دستگاه
•     جای پیچ تعبیه شده روی فلنج دهانه خروجی هوا جهت اتصال آسان به كانال هوا

•     صدا و لرزش بسیار كم 
•     ابعاد مناسب جهت صرفه جويي در فضا هنگام قرار گرفتن داخل سقف كاذب 

•     كیس و بلوور فلزی كم صدا از نوع سانتريفیوژ فوروارد
•     موتورفن 4 سرعته خازن دائمي تك فاز

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

•     كويل عمودی سه رديفه با سايز لوله 3/8 اينچ با مداربندی خاص جهت انتقال حرارت يکنواخت
•     فین آلومینیومی كويل با پوشش ضد خوردگي بلوفین

•      سینی تخلیه )درين( از جنس ورق روغنی فوق كشش  st 14 با رنگ پودری الکترواستاتیك و عايق EVA جهت جلوگیري از تعريق و خوردگي
•     سینی تخلیه بلندتر به منظور قرارگرفتن زير شیرهای ورود و خروج آب

•     سینی تخلیه به شکل V با شیار داخلی جهت تخلیه كامل و سريع آب و عدم ايجاد رسوب
•      فیلتر هواي پارچه ای PP قابل شستشو

•      قابل اتصال به كانال هوای تازه از دريچه پلنیوم هوای برگشت
•      قابلیت تغییر مکش هوا از زير يا پشت دستگاه

•     پوشش داخلی بدنه با عايق حرارتی EVA و عايق صدا
•     در دو مدل با فشار استاتیکی خارجي )ESP( 12 و 30 پاسکال

مـشـخـصـات
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فـن كـويـل سـقفـي تـوكـار

فـن كـويـل سقفـي تـوكـار

مـدل
MKT3-300G12MKT3-400G12

MKT3-300G30MKT3-400G30
V/Ph/Hz220-240/1/50منبع برق مصرفی

)H/M/L( مقدار جریان هوا
m3/h510/385/255680/510/340

CFM300/225/150400/300/200

Pa12/30فشار استاتیک فن

سرمایش

)H/M/L(  ظرفیتKw3.1/2.7/2.34/3.4/2.95

l/h533688میزان دبی آب

Kpa2618میزان افت فشار آب

Kw5.3/4.61/3.986.8/5.85/5.1ظرفیت  )H/M/L(گرمایش

توان مصرفی  
12Pa)H/M/L(   W53/41/3566/53/48

30Pa)H/M/L(   W64/49/4275/61/54

میزان صدا
12Pa)H/M/L(   db)A(36/33/2737/34/28

30Pa)H/M/L(  db)A(42/38/3243/39/33

موتور فن
Low noise 3-speed fan motorنوع

1تعداد

فن
Centrifugal,Forward-Curved Bladesنوع

22تعداد

کویل

3ردیف

Mpa1.6حداکثر فشار تست

mmΦ9.52قطر

بدنه 

)W*H*D(  ابعاد خالصmm841x241x522941x241x522

)W*H*D(  ابعاد بسته بندیmm890x260x550990x260x550

Kg1720.2وزن خالص

Kg19.522.6وزن بسته بندی

InchRC3/4لوله های اتصال آب ورودی/خروجی

InchR3/4لوله درین

مـدل
MKT3-600G12MKT3-800G12MKT3-1000G12

MKT3-600G30MKT3-800G30MKT3-1000G30
V/Ph/Hz220-240/1/50منبع برق مصرفی

)H/M/L( مقدار جریان هوا
m3/h1020/765/5101360/1020/6801700/1275/850
CFM600/450/300800/600/4001000/750/500

Pa12/30فشار استاتیک فن

سرمایش

)H/M/L(  ظرفیتKw5.8/4.88/4.458.2/6.88/6.259/7.8/6.57
l/h99814101548میزان دبی آب

Kpa363932میزان افت فشار آب
Kw9.8/8.6/7.413.6/11.97/10.216/14.24/12ظرفیت  )H/M/L(گرمایش

توان مصرفی  
12Pa)H/M/L(   W100/65/55145/121/108180/114/97

30Pa)H/M/L(   W114/74/63154/129/114180/114/97

میزان صدا
12Pa)H/M/L(   db)A(42/38/3243/39/3345/41/35

30Pa)H/M/L(  db)A(45/41/3546/42/3647/43/37

موتور فن
Low noise 3-speed fan motorنوع

122تعداد

فن
Centrifugal,Forward-Curved Bladesنوع

244تعداد

کویل

333ردیف

Mpa1.6حداکثر فشار تست
mmΦ9.52قطر

بدنه 

)W*H*D(  ابعاد خالصmm1161x241x5221461x241x5221566x241x522

)W*H*D(  ابعاد بسته بندیmm1210x260x5501510x260x5501615x260x550

Kg2331.934.4وزن خالص

Kg263538.1وزن بسته بندی

InchRC3/4لوله های اتصال آب ورودی/خروجی

InchR3/4لوله درین



فقط بـا ضمـانت
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 CFM 2200 تا  CFM 1000 تنوع ظرفیت هوادهی از     •
•     طراحی خاص و فشرده با كمترين سطح صدا در بین محصوالت موجود در بازار

•     دارای فشار استاتیکی باال و قابلیت كانال كشی جهت توزيع متناسب هوا در فضاهای مختلف
•     دارای كويل بلوفین ضدخوردگی

•     بدنه ساخته شده از ورق آلوزينك سخت و محکم و ضدخوردگی
•     هزينه نگهداری و نصب پايین

•     قابلیت جدا كردن فیلتر جهت تعويض و يا تمیزكردن آن از سه جهت )چپ ، راست و پايین(
•     امکان برداشتن پنل و دسترسي آسان به اجزاء داخلي به منظور سرويس و تمیز كردن اجزا

•     مجهز به فیلتر قابل شستشو 
هاي مختلف  •     قابلیت اطمینان و راندمان باال در ظرفیت�

•     دارای سینی تخلیه درين V شکل با روكش پلیمری مخصوص برای جلوگیری از ماندن آب و ايجاد قارچ و آلودگی  
•     داراي فن سانتريفیوژ  3 سرعته قابل تعمیر 

•     قابلیت اتصال به هواي تازه
•     با فشار ايستايي خارجي )ESP( 70  و 100 پاسکال

•     بلوفین استاندارد با مقاومت باال در مقابل خوردگی
•     كويل با ضخامت كم فین و لوله مسي نسبت به نمونه هاي داخلي، با مدار خاص جهت تبادل حرارتي باال و افزايش قدرت خنك كنندگي

•     داراي بیدهاي مخصوص روي بدنه جهت جلوگیري از به صدا افتادن در بلند مدت

فـن كـويـل كـانـالـي  «

مـشـخـصـات
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فـن كـويـل كـانـالـي

فـن كـويـل كـانـالـي

MKT3H-1000G70MKT3H-1200G70MKT3H-1400G70مـدل

V/Ph/Hz220-240/1/50منبع برق مصرفی

)H/M/L( مقدار جریان هوا
m3/h1700/1530/13802040/1880/16102380/2120/1860

CFM1000/900/8101200/1105/9501400/1250/1095

Pa70فشار استاتیک فن

سرمایش

)H/M/L( ظرفیتKw8.8/8.19/7.5710/9.44/8.5312/11.47/10.24

l/h151417202064میزان دبی آب

Kpa242436میزان افت فشار آب

Kw13.2/11.48/9.915/12.9/11.2517.9/15.75/13.6ظرفیت  )H/M/L(گرمایش

H/M/L(      W350/320/300350/320/300350/300/285(توان مصرفی  

H/M/L(     db)A(50/43/3651/44/3752/45/38(میزان صدا

موتور فن
Low noise 3-speed fan motorنوع

1تعداد

فن
Centrifugal,Forward-Curved Bladesنوع

1تعداد

کویل

334ردیف

Mpa1.6حداکثر فشار تست

mmΦ9.52قطر

بدنه 

)W*H*D( ابعاد خالصmm946x400x816

)W*H*D( ابعاد بسته بندیmmLeft Connection:
1075x480x875/1075x480x925

Right Connection:
1075x480x875/1075x480x925

Kg525254وزن خالص

Kg575759وزن بسته بندی

InchRC3/4لوله های اتصال آب ورودی/خروجی

InchR3/4لوله درین

MKT3H-1600G100MKT3H-1800G100MKT3H-2200G100مـدل
V/Ph/Hz220-240/1/50منبع برق مصرفی

)H/M/L( مقدار جریان هوا
m3/h2720/2450/21703060/2750/24503740/3360/2990

CFM1600/1440/12801800/1620/14402200/1980/1760

Pa100فشار استاتیک فن

سرمایش

)H/M/L(  ظرفیتKw14.1/13.03/11.8715.8/14.6/13.4619.9/18.58/17.24

l/h242527183423میزان دبی آب

Kpa6078110میزان افت فشار آب

Kw21.2/18.23/15.6923.8/20.94/17.8530/26.7/22.5ظرفیت  )H/M/L(گرمایش

H/M/L(       W550/520/500800/680/620950/860/760(توان مصرفی  

H/M/L(      db)A(54/47/4060/53/4661/54/47(میزان صدا

موتور فن
Low noise 3-speed fan motorنوع

1تعداد

فن
Centrifugal,Forward-Curved Bladesنوع

2تعداد

کویل

3ردیف

Mpa1.6حداکثر فشار تست

mmΦ9.52قطر

بدنه 

)W*H*D( ابعاد خالصmm1290x400x8091290x400x809

)W*H*D( ابعاد بسته بندیmmLeft Connection:
1448x460x877/1448x460x950

Kg76وزن خالص

Kg83وزن بسته بندی

InchRC3/4لوله های اتصال آب ورودی/خروجی

InchR3/4لوله درین



فقط بـا ضمـانت
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 CFM 800 تا  CFM 150 تنوع ظرفیت هوادهی از     •
ها و ...  ها، مدارس، اداره� •     مناسب براي فضاهاي مختلف همچون آپارتمان�ها، هتل�

•     استفاده از دمنده آلوزينك براي ايجاد صداي كمتر و راحتي بیشتر 
•     مکش هوا از روبرو و دهش از باال

•     طراحي باريك و زيباي بدنه 
•     عملکرد آرام  و كم صدا 

•     نصب سريع و آسان 

مـشـخـصـات

فـن كـويـل زمینی  «



MKH2-350-R3MKH1-500-R3MKH1-700-R3MKH2-800-R3مـدل

V/Ph/Hz220-240/1/50منبع برق مصرفی

)H/M/L( مقدار جریان هوا
m3/h595/447/319790/560/3921190/855/5551300/1088/782

CFM350/263/188465/330/231700/503/327766/641/461

سرمایش

)H/M/L(  ظرفيتKw3.85/3.19/2.464.65/3.80/2.926.00/5.03/3.717.35/6.51/5.15

l/h66079710291260ميزان دبی آب

Kpa31.3243.3542.6939.82ميزان افت فشار آب

Kw3.70/2.97/2.254.35/3.44/2.626.15/4.92/3.498.20/7.09/5.46ظرفيت  )H/M/L(گرمایش

)H/M/L(  توان مصرفیW51/32/1991/54/34123/98/68123/109/83

H/M/L(F4db)A(52/44/3659/51/4363/56/4562/58/50(ميزان صدا

موتور فن
Low noise 3-speed fan motorنوع

1تعداد

فن
Centrifugal,Forward-Curved Bladesنوع

2233تعداد

کویل

3ردیف

Mpa1.6حداکثر فشار تست

mmΦ7.94قطر

بدنه 

)W*H*D( ابعاد خالصmm495x200x1240495x200x1240495x200x1360591x200x1360

)W*H*D( ابعاد بسته بندیmm595x300x1345595x300x1345595x300x1465695x300x1465

Kg242427.331.7وزن خالص

Kg313134.840.2وزن بسته بندی

InchG3/4لوله های اتصال آب ورودی/خروجی

mmODΦ18.5لوله درین

13

فـن كـويـل زمینی

فـن كـويـل زمینـی

MKF4-400MKF4-500MKF4-800مـدل
V/Ph/Hz220-240/1/50منبع برق مصرفی

)H/M/L( مقدار جریان هوا
m3/h680/580/510850/720/6401360/1160/1020

CFM400/340/300500/420/375800/680/600

سرمایش

)H/M/L(  ظرفيتKw3.27/2.84/2.544.85/4.41/3.726.52/5.75/4.36

l/h5628341121ميزان دبی آب

Kpa26.32021ميزان افت فشار آب

Kw7.22/6.35/5.4910.28/9.05/7.7115.35/13.82/11.67ظرفيت  )H/M/L(گرمایش

)H/M/L(  توان مصرفیW46/37/3249/39/3488/70/62

H/M/L(F4db)A(39/36/3443/40/3846/43/40(ميزان صدا

موتور فن
Low noise 3-speed fan motorنوع

1تعداد

فن
Centrifugal,Forward-Curved Bladesنوع

223تعداد

کویل

232ردیف

Mpa1.6حداکثر فشار تست

mmΦ9.52قطر

بدنه 

)W*H*D( ابعاد خالصmm1000x592x2251200x592x2251500x592x225

)W*H*D( ابعاد بسته بندیmm1089x683x3121289x683x3121589x683x312

Kg2632.539وزن خالص

Kg313845وزن بسته بندی

InchG3/4لوله های اتصال آب ورودی/خروجی

mmODΦ16لوله درین
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