
  Btu/h، ١٠٨٠٠٠٠الی  ٢٤٠٠٠های  صورت یکپارچه و مجزا ساخته شده و در ظرفیت  به کیان پارس،ی  های دو منظوره یونیپک

های  ظرفیت ای و شکل یک یا دو مرحله  عرضه به   قابل  ٢٤٠٠٠٠ Btu/hهای کمرت از  با این توضیح که ظرفیت. گردد عرضه می

های روبرو زن  عرضه در مدل  ها قابل از ظرفیت هر یک . گردد می ارائه  ای  شکل یک الی چهار مرحله به ٢٤٠٠٠٠ Btu/hبیش از 

، بر  کیان پارسهای  یونیپک. باشند ی کنرتل ویژه مجهز می های متفاوت، به سامانه ها در ظرفیت ی مدل و باالزن بوده، کلیه

و   سفارش  ، بنا بهBtu/h١٠٨٠٠٠٠٠ از  رسمایشی بیش   های ظرفیت. دگیر  روی بسرتبام یا هرسطح یا سکوی مناسب قرار می

وضعیت تابستانی یا زمستانی با استفاده از دمپرهای دستی یا . گردند و تولید می  و فنی، طراحی  ساختاری  مشخصات  ی ارائه

یل گرمایشی، تشتک تقطیر و ظرفیت حرارتی کو. باشند های ساده یا مرکب قابل تبدیل می در مدل،  کیان پارسموتوری 

ی هوا، بنا به سفارش، قابل  ی تصفیه های متفاوت فیلرت و کلید فشار هوا جهت کنرتل عملکرد شبکه گیر، کالس های قطره پره

 .باشند تامین می

  

   :محصوالت مشابهتفاوت های ممتاز در مقایسه با 

 استانداردهای دما ، رطوبت ، تهویه و تخلیه یکنواخت و همگن - ١

  )به جهت استفاده از تکنولوژی اینورتر( سیستم های تراکمی در رسمایش برابرنسبت به برق مرصفی کاهش  - ٢

  کم حجم بودن دستگاه - ٣

  یونیپککارکرد آرام و کم صدای  - ٤

  )IP54و  ٩٠٠الی  ٦٠٠RPM(دور آرام فن کندانسور  - ٥

  پنل های دو جداره مجهز به عایق های صوتی و حرارتی - ٦

  لرزه گیرهای مناسب در زیر شاسی قطعات دینامیکی - ٧

  مرتمکعب بر ساعت ١٢٠٠٠تا ظرفیت  براشلسفن سانتیریفیوژ فیشباخ استفاده از  - ٨

  )وسایر فیلرتها طبق سفارش(دارای فیلرتهای امرگالس  - ٩

  خروجی و هوای ورودی و دمپر هوای تازه ، متناسب با طرح کانالهای اجراء شده تعریف موقعیت دهانه های هوای -١٠
  

 

  ...واحدهای اقامتی ، آموزشی ، پذیرایی ، درمانی و  : کاربریها

  گرم و خشک ، نیمه مرطوب و گرم و مرطوب : اقلیمهای مورد استفاده

                                                                       

  

 دومنظوره پکیج یونیت : یونیپک

                                             

  

 گروه محصوالت رسمایشی گرمایشی/  ۱۲ ردیف


