
  :ویژگیهای اختصاصی 

تهویه مطبوع کنرتل می کند و انجام عملیاتی همچون تغییر دما ، فرآیند که گردش هوا را در  ،دستگاهی پیش ساخته ) Air Handling Unit(هواساز 

هواسازها . و آن را مطبوع می سازدمشخصات هوا در کنرتل هواساز بوده    افزایش رطوبت ، تصفیه هوا ، تنظیم رسعت و ترکیب هوا و سایر پارامرتهای

و سایر تجهیزات کنرتلی تشکیل می  ، رطوبت گیراز بخش های اصلی شامل دمنده ، کوئل های گرم و رسد ، محفظه فیلرت ، صداگیر ، دمپر ، رطوبت زن

  .شود که بسته به نوع محل تحت پوشش و ویژگیهای درخواستی تغییر می یابد

  .استفاده می شود... و ) هواساز هایژنیک(اداری ، تجاری ، بیXرستانی و مراکز تولید قطعات پزشکی  هواسازها در انواع کاربریها

m ٥٠٠٠٠الی  ٤٠٠٠ظرفیت مختلف هوادهی از   ١٣صورت تک منظوره یا دو منظوره و در   هواسازهای کیان به
3

/h ی  های متفاوت دهانه ، در موقعیت

در . باشد بنا به سفارش، قابل تغییر می DXآب گرم، رسد یا ) های( ظرفیت کویل .شود زن تولید می روبروزن و  خروجی و برگشت در دو مدل باال

m از بیش  های  ظرفیت. شود موتوری، انجام می / ساده و دستی/ایروپک کنرتل دمای مناطق تعیین شده در ساختXن با بکارگیری دمپر مرکب
3

/h ٥٠٠٠٠ 

فرد رشکت و  منحرص به  گیر با طراحی های قطره پره/تشتک تقطیر ، پنل. گردند و تولید می  و فنی، طراحی  ساختاری  مشخصات  ی بنا به سفارش و ارائه

 .ی هوا، متناسب با کاربری محل و بنا به سفارش قابل تامین هستند ی تصفیه های متفاوت فیلرت و کلید فشار هوا جهت کنرتل عملکرد شبکه کالس

  

   : زممتا ویژگیهای

m کاهش مرصف برق در ظرفیت های تا% ٢٠ -١
3

/h به جهت استفاده از موتور سوپرمگنتی براشلس   ١٢٠٠٠BLAC )تنها تکنولوژی حارض در کشور( 

m ونیز در دستگاههای ظرفیت باالتر از )بدون پولی و تسمه(کارکرد روان ،کم صدا وکم استهالک با استفاده از فن فیشباخ  - ٢
3

/h می باشد هواسازشبکه ریلی دارای  ١٠٠٠٠.  

  گیرهای مناسب در زیر شاسی قطعات دینامیکیلرزه  - ٣

  عایق صوتی به منظور کاهش صدا و جذب ذرات معلق -٤

  پایه های لرزه گیر با ارتفاع قابل تنظیم -٥

  پوشش عایق االستومر در �ام بخش های داخلی دستگاه -٦

  .و از پروفیل های اختصاصی رشکت و با پوشش های رنگ پودری و اپوکسی و آلکید سلولز می باشد    ٦٠٦٣دریچه ها ، از جنس آلومینیوم کلیه سازه های عمودی ، دمپرها ،  -٧

  .کلیه پنل های داخلی و خارجی ، از ورق گالوانیزه و با انواع عایق ها و نوار ها، هوابند می شوند -٨

  با قابلیت دسرتسی و تعویض و رسویس رسیع ... فیلرتهای فایربگالس، کیسه ای ، هپا و  دارای فیلرت فلزی با قابلیت شستشو و نیز -٩

  ، بنا به سفارش مشرتی DXدارای کویل های آب رسد و گرم و یا کویل  - ١٠

  و سیستم سنجش فشار بعد از فیلرت) با توجه به آلودگی منطقه( دارای مکانیزم هشدار آلودگی فیلرت ، جهت انجام رسویسهای دوره ای  - ١١

  عمل کردن موتور دمپرها    با  ،) در صورت محدود شدن فضای تحت پوشش(دارای سیستم تنظیم ظرفیت منطقه ای  - ١٢

  ، با توجه به اختالف دمای محیط با دمای تنظیمی ) اینورتر( دارای سیستم تنظیم ظرفیت خودکار - ١٣

  دارای تابلو فرمان هوشمند و قابل برنامه ریزی - ١٤

 

  ...واحدهای درمانی ، اقامتی ، آموزشی ، اتاقهای �یز و  : کاربریها

  کلیه اقلیم های کشور ایران  : اقلیمهای مورد استفاده

                                                                      تا ظرفیت های درخواستی m3/h ١٢٠٠از  : ظرفیتهای تولیدی

  

  هواسازهای رسمایشی و گرمایشی : پکایرو

                                          

  

 گروه محصوالت رسمایشی گرمایشی/  ۱۸ ردیف


