
  )محصوالت 17گروه /اگزوزفن ها( ها اگزوپكمشخصات فني 

  (L × W × H)     (Cm)دستگاهابعاد           (K.cal/h) محصول

              80×  60× 75         كابين دار

      96 ×68  ×95              

              95×  68× 110  كابين دار

            116× 94× 125  كابين دار

             117×  115 × 163  هواساز مكانيزم ريلي با اي كابين دار

             117×  105 × 163  هواساز مكانيزم ريلي بااي كابين دار 

             161×  152 × 225  هواساز مكانيزم ريلي بااي كابين دار 

            161×  152 × 225  هواساز مكانيزم ريلي بااي كابين دار 

            175×  166 × 240  هواساز مكانيزم ريلي بااي كابين دار 

            175×  166 × 240  هواساز مكانيزم ريلي بااي كابين دار 

  قطعات داخيل در برابر ريزش هاي جوي و تابش هاي محيطي

  استهالک قطعات برقی و مکانیکی

  خاص یکاربردها یقابليت نصب سيستم فيلرتاسيون به هر يك از دهانه هاي ورودي و خروجي اگزوزفن، برا

  هاي مربوطه  و نيز هشداردهنده  راتییبا امكان حفاظت از الكرتوموتور در برابر تغ

m  در ظرفیت های باالتر از
3
/h ١٠٠٠٠   

  به سطح بسرت ،ستمیس ات احتSلیتعاشانتقال ار هاي لرزه گO و قابل تنظيم جهت تراز كردن سيستم بر روي سطح بسرت و عدم 

   یکیاجراء Yنظور ايجاد مزيت هاي کاهش سطح صدا و استهالک قطعات مکان طیمحصول و رشا

  در برابر زنگ زدگي و خوردگي Yنظور مقاومت) پودري الكرتواستاتيك

کم  اریو بس یبرق مرصف نهیبا حداقل هز )یسوپر مگنتبراشلس  ای یی

در رشایط تغییر  )اگزاست( هیتخل زانیو کنرتل عملکرد موتور متناسب با م

    ، کارخانجات صنعتی

  ساعتمرتمکعب در 

مشخصات فني      

ف
دي
ر

  

محصول ظرفيت

كابين دار  4000فيشباخ  اگزوزفن  1

  كابين دار 6000فيشباخ  اگزوزفن  2

كابين دار 8000اي تسمه اگزوزفن  3

كابين دار 10000فيشباخ  اگزوز فن 4

اي كابين دارتسمه 18000اگزوز فن 5

اي كابين دار تسمه 18000اگزوز فن 6

اي كابين دار تسمه 30000اگزوز فن 7

اي كابين دار تسمه 30000اگزوز فن 8

اي كابين دار تسمه 50000 اگزوز فن 9

اي كابين دار تسمه 50000 اگزوز فن 10

  

  :مجهز به كابY gنظور ايجاد مزاياي ذيل   - ١

قطعات داخيل در برابر ريزش هاي جوي و تابش هاي محيطي حفاظت   

     iنظور كاهش سطح صدا و تی ر او حر اجراء عايق صوYاستهالک قطعات برقی و مکانیکی

قابليت نصب سيستم فيلرتاسيون به هر يك از دهانه هاي ورودي و خروجي اگزوزفن، برا - ٢
با امكان حفاظت از الكرتوموتور در برابر تغ مجهز به تابلو فرمان داخيل، - ٣

در ظرفیت های باالتر ازايزوله الكرتوموتور و تابلو فرمان از جريان هواي اگزوز  - ٤

هاي لرزه گO و قابل تنظيم جهت تراز كردن سيستم بر روي سطح بسرت و عدم  داراي پايه - ٥
محصول و رشا یمتناسب با کاربر  Backwardو  Forwardانتخاب فن  - ٦

پودري الكرتواستاتيك(و یا اپوکسی پلی اسرتانجام عمليات رنگ پيل اسرت  - ٧

ییالقااز نوع (و تسمه  یبدون پول یالکرتوموتورها دارای - ٩

   ١٢٠٠٠ m3/h تر از نیپا یها تیدر ظرف) صدا

و کنرتل عملکرد موتور متناسب با م یبه منظور کاهش مرصف انرژ  نورترینصب ا تیقابل-١٠

  فصلی و یا محیط داخلی 

، کارخانجات صنعتی پارکینگ ها ، آشپزخانه های صنعتی ، تونل ها : کاربری ها

  کشور کلیه مناطق  :اقلیم های مورد استفاده 

مرتمکعب در  ٥٠٠٠٠الی  ٤٠٠٠از   :های تولیدی ظرفیت 

  اگزوزفن  : اگزوپک

                                              
  

 محصوالت تخلیهگروه /  ۲۳ ردیف


