
١٢٠٠٠،m3/h  باال زن و    ی خروجی وبرگشت در دو مدل متفاوت دهانه   با دو موقعیت

در گروه محصوالت فوق هوشمند ، تامین رسمایش و . باشند هوشمند، هوشمند و فوق هوشمند می

این دستگاه قابلیت نصب بر روی . های ممتاز آن است تراکمی از ویژگی  های تمگرمایش مطلوب همراه با مرصف انرژی بسیار پایین، در مقایسه با سیس

کویل . گردد گرم با بازدهی باال تامین می رسمایش نیوپک کیان پارس با سیستم تبخیری و گرمایش آن با استفاده از کویل آب

  . باشد های سنتی سازگار می ی یا موتورخانه

  تامین استانداردهای دما ، رطوبت ، تهویه و تخلیه یکنواخت و همگن

 نسبت به کولرهای تبخیری

  ، با اجراء عایق های داخلی و نیز ویژگی ، در طراحی و ساخت توربین

 و نیز ایروارشهای خانگی /در مقایسه با سیستم های تبخیری پوشالی ) درجه سانتیگراد

  کاهش مرصف برق نسبت به کولرهای گازی و داکت اسپلیت% ٩٢و نیز  نسبت به کولرهای تبخیری

   یداخلمحیط  یهوا یساز  قیتازه ، جهت رق یشارژ هوا تیقابل نیهمچن و نیمه خشک

   هواساز تیکنرتل خودکار ظرف ،یداخل طیمح یدما شیکنرتل و [ا،یر یاندازه گ م،یزمان کارکرد، تنظ

  از اواپراتور  یناش یهواساز، با توجه به سطح دما تیو هوشمند ظرف دکارنرم فن و کنرتل خو 

  هشدار دهنده یها ستمیو س ی

  aنظور کاهش تلفات رسما و گرما

  با حداقل عارضه سوختگی) فشار و دبی باالتر

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

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

  جهت استقرار در بسرت بام و یا محیط تراس واحدهای آپارgانی های مکش و دهش هوا ، متناسب با کانالهای اجراء شده

برای تعویض سیستم تخلیه خودکار هوشمند aنظور افزایش طول عمر پدهای سلولزی، فیلرتاسیون بیشرت، کاهش مراجعات نیروی انسانی 

 ،سال و مقاوم در برابر خوردگی ، پوسیدگی و بدون زنگ زدگی با شیب هندسی ١٠

  در ساعت

                                                                       

  مدل ایستاده) بالکنی  رسمایشی گرمایشی آپارgانی

١٢٠٠٠الی  ٤٠٠٠  مختلف هوادهی از  ظرفیت ٦یوپک کیان پارس در ن

هوشمند، هوشمند و فوق هوشمند می کنرتل ساده، نیمه های  روبرو زن، مجهز به سامانه

گرمایش مطلوب همراه با مرصف انرژی بسیار پایین، در مقایسه با سیس

رسمایش نیوپک کیان پارس با سیستم تبخیری و گرمایش آن با استفاده از کویل آب. هر سطح مناسب را دارد

ی یا موتورخانهزمین/گرمایشی نیوپک با موتوپک کیان پارس، پکیج دیواری

   :محصوالت مشابهتفاوت های ممتاز در مقایسه با 

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

نسبت به کولرهای تبخیری کاهش مرصف آب در رسمایش برابر %30  حداقل -٢

، با اجراء عایق های داخلی و نیز ویژگی ، در طراحی و ساخت توربین ساختrنکاهش آلودگی های صوتی در محیط داخلی  -٣

درجه سانتیگراد ٤- ٦(عملکرد رسمایش به میزان  کاهش دمای خروجی در -٤

نسبت به کولرهای تبخیری کاهش مرصف برق در رسمایش برابر 75%  -٥

و نیمه خشک خشک وگرم  یها میاقل ژهیها به و میاقل هیکل یرسما و گرما برا نیتام -٦

زمان کارکرد، تنظ یز یبرنامه ر تیبا قابل یانرژ  تیریمجهز به سامانه هوشمند مد -٧

نرم فن و کنرتل خو  اریاستارت بس تیبا قابل Vector -control نورتریا یدارا -٨

یداخل یها ستمیس هیکنرتلر عملکرد کمپرسور ، کندانسور و کل یدارا -٩

aنظور کاهش تلفات رسما و گرما ،یداخل یدر بخش ها ،یاالستومر  قیپوشش عا یدارا - ١٠

فشار و دبی باالتر(مگنتی پربازده ) مستغرق(دارای پمپ های آب غوطه ور  - ١١

دارای سنسور فشار جهت کنرتل عملکرد پمپ چرخش آب، و شبکه آبرسانی و شبکه توزیع جریان آب داخلی - ١٢

دارای سیستم سعی مجدد، aنظور جلوگیری از سوختگی پمپ و نیز جلوگیری از ورود هوای گرم به محیط داخلی ، در رشایط نقصان آب ورودی - ١٣

های مکش و دهش هوا ، متناسب با کانالهای اجراء شدهدهانه  ، در تعیین موقعیت های سفارش سازی - ١٤

سیستم تخلیه خودکار هوشمند aنظور افزایش طول عمر پدهای سلولزی، فیلرتاسیون بیشرت، کاهش مراجعات نیروی انسانی  مجهز به - ١٥

  آب و رسویس و تعمیرات

١٠پلی اتیلن سنگین با طول عمر بیش از و یا  ABSاستفاده از وان  - ١٦

  آبمنتهی به حوضچه جهت انباشت و تخلیه رسوب و امالح 

  )آپارgانیویالیی و (واحدهای مسکونی  : کاربریها

  گرم و خشک و نیمه خشک : اقلیمهای مورد استفاده

در ساعت مرتمکعب ١٢٠٠٠تا  ٤٠٠٠از : در ظرفیت های تولیدی 

                                                                      

آپارgانیتهویه مطبوع های پکیج ( : نیوپک

 گروه محصوالت رسمایشی گرمایشی   
                                            

 ترموستات     

  فوق هوشمند  

  

گروه محصوالت رسمایشی گرمایشی/  ۱۴ ردیف


