
  )محصوالت  12گروه /  كوره هواي گرم( فرنوپك

m) تحت پوشش مساحت         (L × W × H)     (Cm)دستگاه ابعاد
2
)  

158 × 75  ×106             2000 - 3300 

  158 × 75  ×106             2000 - 3300 

225 × 104  ×183           4000 - 6600  

  225 × 104  ×183           4000 - 6600  

225 × 104  ×183           4000 - 6600  

262 × 124  ×200           6000 - 10000  

272 × 125  ×251           6000 - 10000  

پروژه های گلخانه ای، مرغداریها ، سالن های کارگاهی و کاربرد این گروه محصوالت ، جهت 

  

به منظور حفظ به گونه ای می باشد، که طراحی و تولید این گروه از محصوالت همچنین 

  .د

 .و کلکتورها از نوع لوله های فوالدی ساخته می شوند ٤٣٠کلکتورها از ورق استیل  

همچنین با . گرمایشی تولید می شوند ترموستاتیکی کنرتلی  در مدل روبرو زن باالزن و دارای سامانه

  . دار گاز سوز ، گازوئیل سوز یا دو گانه سوز قابل سفارش می باشد

ی  تازه  بت و هوایدما، رطو  و دام و طيور برای تامین  و گیاه گل   پرورش جهت واحدهای . 

  .باشد پذیر می سالن، طراحی اختصاصی فرنوپک کیان امکان

 .دما می باشند ترموستاتیککارخانه ها و مرغداریها با امکان نصب در داخل سالن و همراه با کنرتل 

 تک فن و دو فن -) فن روبروزن، باالزن و پایین زن

 نیز ترموستات محیطی مجهز به تابلو فرمان هوشمند ، جهت تنظیم وکنرتل دمای خروجی و سایر تجهیزات حفاظتی و

 و مرغداری گلخانه

فرنوپكمشخصات فني        

ف
دي
ر

   محصول ظرفيتنام و 

  استيل با فن محوري تك جداره 100000گرم كوره هواي  1

  استيل با فن محوري غيرمستقيم دوجداره 100000كوره هواي گرم   2

  استيل با فن محوري تك جداره 200000هواي گرم  كوره  3

  استيل با فن محوري غيرمستقيم دوجداره 200000كوره هواي گرم  4

  استيل با فن سانتريفيوژ 200000گرم كوره هواي 5

  استيل با فن سانتريفيوژ 300000گرم كوره هواي 6

  استيل با فن سانتريفيوژ 400000گرم كوره هواي 7

  

کاربرد این گروه محصوالت ، جهت  .به انجام می رسدمبدل هوای داغ  با استفاده ازولید گرما در این محصول ت

  .تعریف شد استدیگر اماکنی که به دنبال کاهش رسمایه گذاری اولیه می باشند، 

همچنین ، گرفته می شودنصب دستگاههای کوره هوای گرم را ، در محیط داخلی در نظر 

دنصب گرد) \نتساخداخل (در محیط مسقف الزم است پایداری عملکرد دستگاه 

 اصلیساخته شده و محفظه  A321محفظه احرتاق با ورق استیل ، در این سیستم 

در مدل روبرو زن باالزن و دارای سامانه Kcal/h،  ٦٠٠.٠٠٠الی  ١٠٠.٠٠٠  های  از ظرفیت پارس کیان فرنوپک

دار گاز سوز ، گازوئیل سوز یا دو گانه سوز قابل سفارش می باشد نوع مشعل فن سه

. گردد سفارش تولید می های باال زن با یک یا دو فن، بنا به باالتر و مدل  های ظرفیت

سالن، طراحی اختصاصی فرنوپک کیان امکان باکاربری و ظرفیت  شده، متناسب  کنرتل 

  

  : ویژگی های اختصاصی 

کارخانه ها و مرغداریها با امکان نصب در داخل سالن و همراه با کنرتل  کوره های هوای گرم کیان ،جهت گرمایش سالن ها، -١

فن روبروزن، باالزن و پایین زن(با فن های آکسیال و سانرتیفیوژ ) اجزاء(قابلیت سفارش تولید  -٢

 A304  ،A430 تولید کوره و کلکتورها از جنس استیل -٣

مجهز به تابلو فرمان هوشمند ، جهت تنظیم وکنرتل دمای خروجی و سایر تجهیزات حفاظتی و -٤

 قابل تولید مطابق با سفارش مشرتی و با ویژگیهای نوع کاربری درخواستی مشرتی -٥

گلخانه،  tایشگاهی ،ورزشی صنعتی ،  سالن های: کاربری ها  

 

  کوره هوای گرم : پکفرنو

گروه محصوالت گرمایشی / ۹ردیف                                                       گروه محصوالت گرمایشی


