
  )محصوالت 1گروه /با موتور براشلس  باميآپارتماني  كولرهاي سلولزي

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

          82 × 72  ×72             60 - 80 

135 × 68  ×95             90 - 130  

112 × 94  ×116             140 - 200  

112 × 94  ×116             180 - 260  

130 × 94  ×116             220 - 320  

142 × 116  ×116             300 - 400  

175 × 145  ×157             500 - 700  

190 × 157  ×200             650 - 900  

  : تفاوت های ممتاز نسبت به کولرهای آبی متداول

  تولید هوای پاک و تامین استانداردهای دما ، رطوبت ، تهویه و تعویض هوا در محیط داخلی 

  مرتمکعب بر ساعت ١٢٠٠٠تا ظرفیت ) فاقد پولی و تسمه

  پله ظرفیتی و تابع دمای انتخابی بصورت اتوماتیک و دستی ٣٦کولر آبی در تولید رسمای برابرو همچنین کنرتل رسعت هوادهی در 

  ١٢٠٠٠تا ظرفیت ) فاقد فولی ، تسمه و یاتاقان(از فنهای فیشباخ 

  مرتمکعب بر ساعت و در ظرفیت باالتر الکرتوموتور موتوژن بصورت پولی و تسمه ١٢٠٠٠تا ظرفیت 

  و با قابلیت کنرتل خطی ظرفیت سیستم، کامالً هوشمند و قابل برنامه ریزی

  با حداقل عارضه سوختگی

  آبرسانی و شبکه توزیع جریان آب داخلی

  دارای سیستم سعی مجدد، Zنظور جلوگیری از سوختگی پمپ و نیز جلوگیری از ورود هوای گرم به محیط داخلی ، در رشایط نقصان آب ورودی

  کاهش مراجعات نیروی انسانی برای تعویض آب و رسویس و تعمیرات مجهز به سیستم تخلیه خودکار هوشمند Zنظور افزایش طول عمر پدهای سلولزی ، فیلرتاسیون بیشرت ،

انی... وضعیت مختلف ، روبروزن جهت استقرار در بسرت بام و یا    و نیز وضعیت باالزن ، جهت استقرار در محیط تراس واحدهای آپا̀ر

  .صب در قاب گالوانیزه ریلی بدون آنکه پد بصورت مستقیم به پنل مشبک خارجی برخورد bاید

  با تاییدیه از سازمان ملی استاندارد ایران

  و امالح در یک نقطه از وانسال و مقاوم در برابر خوردگی ، پوسیدگی و بدون زنگ زدگی با شیب هندسی منتهی به حوضچه جهت انباشت و تخلیه رسوب 

  استفاده از اسرتاکچر آلومینیومی و سازه تحتانی فوالدی بجهت افزایش مقاومت در برابر خوردگی و پوسیدگی

  ...واحدهای مسکونی ویالیی ، واحدهای اداری ، کارگاهی ، صنعتی ، ورزشی ، آموزشی ، گلخانه ای و 

  گرم و خشک ، گرم و نیمه خشک

  )خانگی و صنعتی

كولرهاي سلولزي(كولر پك  مشخصات فني           

ف
دي
ر

m) محصول ظرفيت
3
/h)  

1  4500                          

2  6000 

3  8000 

4 10000 

5 12000 

6 18000 

7 35000 

8 50000 

  

تفاوت های ممتاز نسبت به کولرهای آبی متداول
تولید هوای پاک و تامین استانداردهای دما ، رطوبت ، تهویه و تعویض هوا در محیط داخلی  - ١

فاقد پولی و تسمه(، اتصال مستقیم به بدنه الکرتوموتور ) فوروارد(به فن سانرتیفیوژ جلوزن مجهز  - ٢

کولر آبی در تولید رسمای برابرو همچنین کنرتل رسعت هوادهی در  ٥/١کولر گازی و  ١٢/١(و با قابلیت کاهش فوق العاده مرصف برق  VCمجهز به اینورتر  - ٣

  درصد مرصف آب در تولید رسمای برابر ، نسبت به کولرهای پوشالی ٤٠کاهش  - ٤

از فنهای فیشباخ  کاهش استهالک، هزینه نگهداری و تعمیرات، کاهش سطح صدا به دلیل استفاده - ٥

تا ظرفیت ) کم حجم ، پرقدرت ، کم مرصف (دارای الکرتوموتور از نوع فیشباخ براشلس سوپرمگنت  -٦

و با قابلیت کنرتل خطی ظرفیت سیستم، کامالً هوشمند و قابل برنامه ریزی LCDبا صفحه ملسی تاچ اسکرین با bایشگر دارای ترموستات فوق هوشمند  - ٧

با حداقل عارضه سوختگی) فشار و دبی باالتر(مگنتی پربازده ) مستغرق(دارای پمپ های آب غوطه ور  - ٨

آبرسانی و شبکه توزیع جریان آب داخلی دارای سنسور فشار جهت کنرتل عملکرد پمپ چرخش آب، و شبکه - ٩

دارای سیستم سعی مجدد، Zنظور جلوگیری از سوختگی پمپ و نیز جلوگیری از ورود هوای گرم به محیط داخلی ، در رشایط نقصان آب ورودی -١٠

مجهز به سیستم تخلیه خودکار هوشمند Zنظور افزایش طول عمر پدهای سلولزی ، فیلرتاسیون بیشرت ، -١١

وضعیت مختلف ، روبروزن جهت استقرار در بسرت بام و یا  ٢دارای خروجی دهانه کولر در  -١٢

صب در قاب گالوانیزه ریلی بدون آنکه پد بصورت مستقیم به پنل مشبک خارجی برخورد bایدپد سلولزی و ن  دارای پنل های تبخیری از جنس -١٣

با تاییدیه از سازمان ملی استاندارد ایران) قدرت رسمایش(درصد  ٩٧دارای بازدهی تبخیر  -١٤

  )برابر کولرهای گازی ٣برابر کولرهای آبی و  ٢(دارای طول عمر باال  -١٥

  .ز نوع پرده ای آبشاری اختصاصی کیان با طراحی منحرصبفردسیستم آبرسانی ا -١٦

  و باالتر mm ۱۰۰دارای عایق های داخلی با ضخامت  -١٧

سال و مقاوم در برابر خوردگی ، پوسیدگی و بدون زنگ زدگی با شیب هندسی منتهی به حوضچه جهت انباشت و تخلیه رسوب  ٢٠استفاده از وان پلی اتیلن سنگین با طول عمر بیش از  -١٨

استفاده از اسرتاکچر آلومینیومی و سازه تحتانی فوالدی بجهت افزایش مقاومت در برابر خوردگی و پوسیدگی -١٩

واحدهای مسکونی ویالیی ، واحدهای اداری ، کارگاهی ، صنعتی ، ورزشی ، آموزشی ، گلخانه ای و   : کاربری ها

گرم و خشک ، گرم و نیمه خشک  :اقلیم های مورد استفاده 

خانگی و صنعتی( بامیکولرهای  : پککولر

گروه محصوالت رسمایشی / ۲ردیف                                                            گروه محصوالت رسمایشی

 ترموستات     

  فوق هوشمند  


