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مشخصات عمومی و فنی
فن کویل کاستی سري 

1نسخه:



کاستی به صورت مخفی در سقف نصب می شود. یـک پنـل داکوراتیـو دارد کـه هـوا را بـا اسـتفاده از        
سانتریفیوژ بر روي یک پد ضـدلرزش نصـب شـده اسـت کـه      
را از درون اتاق و یا بیرون(هواي تازه) دریافت می کند و از روي کویل هاي با فین صفحه اي موج دار 

بازرسـی کنتـرل   
ط کارخانه از لحاظ عملکرد مورد تایید واحد 

و در عین 
هاي اتصال دهنده دستگاه به 

هاي بدنه طوري محاسبه شده که ضمن حفظ صلبیت 
وجود ساپورت براي هر هدر روي بدنه دستگاه، 

و 

ها 

جانمایی در فضاي بهینه، سطح انتقال مناسب را براي 

کویل ها می تواند به صورت دولوله و چهارلوله باشد که به ترتیب شامل دو و چهار ورودي و خروجی می باشد. در 
در حین 

کاستی به صورت مخفی در سقف نصب می شود. یـک پنـل داکوراتیـو دارد کـه هـوا را بـا اسـتفاده از        
سانتریفیوژ بر روي یک پد ضـدلرزش نصـب شـده اسـت کـه      
را از درون اتاق و یا بیرون(هواي تازه) دریافت می کند و از روي کویل هاي با فین صفحه اي موج دار 

بازرسـی کنتـرل   
ط کارخانه از لحاظ عملکرد مورد تایید واحد 

و در عین به کمک روش کارسختی
هاي اتصال دهنده دستگاه به 

هاي بدنه طوري محاسبه شده که ضمن حفظ صلبیت 
وجود ساپورت براي هر هدر روي بدنه دستگاه، 

کند.هدرها در فرایند سرویس محافظت می

و دار آلومینیومی (که بنا به درخواست مشتري امکان ارائه فین مسی 

ها جهت اتصال کامل با پره

جانمایی در فضاي بهینه، سطح انتقال مناسب را براي 

کویل ها می تواند به صورت دولوله و چهارلوله باشد که به ترتیب شامل دو و چهار ورودي و خروجی می باشد. در 
در حین ها کویل

تواند نسبت به استفاده از اقالم جایگزین در 
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کاستی به صورت مخفی در سقف نصب می شود. یـک پنـل داکوراتیـو دارد کـه هـوا را بـا اسـتفاده از        
سانتریفیوژ بر روي یک پد ضـدلرزش نصـب شـده اسـت کـه      
را از درون اتاق و یا بیرون(هواي تازه) دریافت می کند و از روي کویل هاي با فین صفحه اي موج دار 

بازرسـی کنتـرل   تـا براي ساخت این نوع فن کویل ها یک خط ویژه طراحی شده است که تمامی مراحل مونتـاژ 
ط کارخانه از لحاظ عملکرد مورد تایید واحد 

به کمک روش کارسختی
هاي اتصال دهنده دستگاه به تکیه گاه
متر استفاده شده است.

هاي بدنه طوري محاسبه شده که ضمن حفظ صلبیت 
وجود ساپورت براي هر هدر روي بدنه دستگاه، 

هدرها در فرایند سرویس محافظت می

دار آلومینیومی (که بنا به درخواست مشتري امکان ارائه فین مسی 

جهت اتصال کامل با پره(انبساط یافته

جانمایی در فضاي بهینه، سطح انتقال مناسب را براي 

کویل ها می تواند به صورت دولوله و چهارلوله باشد که به ترتیب شامل دو و چهار ورودي و خروجی می باشد. در 
کویله صورت جداگانه است.

.تحت فشار تست می شود و در ادامه مورد شستشو قرار میگیرد

تواند نسبت به استفاده از اقالم جایگزین در 
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کاستی به صورت مخفی در سقف نصب می شود. یـک پنـل داکوراتیـو دارد کـه هـوا را بـا اسـتفاده از        
سانتریفیوژ بر روي یک پد ضـدلرزش نصـب شـده اسـت کـه      
را از درون اتاق و یا بیرون(هواي تازه) دریافت می کند و از روي کویل هاي با فین صفحه اي موج دار 

براي ساخت این نوع فن کویل ها یک خط ویژه طراحی شده است که تمامی مراحل مونتـاژ 
ط کارخانه از لحاظ عملکرد مورد تایید واحد همچنین تمامی دستگاه ها در محی

در ادامه در مورد اجزاي اصلی این دستگاه جزییات بیشتر ارائه خواهد شد.

به کمک روش کارسختیمتر با استحکام مناسب
تکیه گاهاست. همچنین جهت تامین استحکام کافی 

متر استفاده شده است.
هاي بدنه طوري محاسبه شده که ضمن حفظ صلبیت 
وجود ساپورت براي هر هدر روي بدنه دستگاه، 

هدرها در فرایند سرویس محافظت می

(که بنا به درخواست مشتري امکان ارائه فین مسی  دار آلومینیومی 

انبساط یافتهاینچ،

جانمایی در فضاي بهینه، سطح انتقال مناسب را براي 

کویل ها می تواند به صورت دولوله و چهارلوله باشد که به ترتیب شامل دو و چهار ورودي و خروجی می باشد. در 
ه صورت جداگانه است.حالت چهار لوله دو کویل جداگانه وجود دارد که  مسیر آب گرم و سرد ب

تحت فشار تست می شود و در ادامه مورد شستشو قرار میگیرد

تواند نسبت به استفاده از اقالم جایگزین در شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می
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کاستی به صورت مخفی در سقف نصب می شود. یـک پنـل داکوراتیـو دارد کـه هـوا را بـا اسـتفاده از        
سانتریفیوژ بر روي یک پد ضـدلرزش نصـب شـده اسـت کـه      
را از درون اتاق و یا بیرون(هواي تازه) دریافت می کند و از روي کویل هاي با فین صفحه اي موج دار 

براي ساخت این نوع فن کویل ها یک خط ویژه طراحی شده است که تمامی مراحل مونتـاژ 
همچنین تمامی دستگاه ها در محی

در ادامه در مورد اجزاي اصلی این دستگاه جزییات بیشتر ارائه خواهد شد.

متر با استحکام مناسبمیلی
است. همچنین جهت تامین استحکام کافی 

متر استفاده شده است.میلی2به ضخامت 
هاي بدنه طوري محاسبه شده که ضمن حفظ صلبیت الزم به ذکر است طرح خمکاري اعمال شده روي ورق

وجود ساپورت براي هر هدر روي بدنه دستگاه، براي هر مدل در نظر گرفته شود.
هدرها در فرایند سرویس محافظت میهاي احتمالی 

دار آلومینیومی (که بنا به درخواست مشتري امکان ارائه فین مسی 

ଷبه هاي مسی
଼

اینچ،

جانمایی در فضاي بهینه، سطح انتقال مناسب را براي ها طوري در نظر گرفته شده که ضمن

کویل ها می تواند به صورت دولوله و چهارلوله باشد که به ترتیب شامل دو و چهار ورودي و خروجی می باشد. در 
حالت چهار لوله دو کویل جداگانه وجود دارد که  مسیر آب گرم و سرد ب

تحت فشار تست می شود و در ادامه مورد شستشو قرار میگیرد

شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می
.محصوالت اقدام نماید

کاستی به صورت مخفی در سقف نصب می شود. یـک پنـل داکوراتیـو دارد کـه هـوا را بـا اسـتفاده از        
سانتریفیوژ بر روي یک پد ضـدلرزش نصـب شـده اسـت کـه      فندمپرهاي قابل تنظیم به محیط پرتاپ می کند. 

را از درون اتاق و یا بیرون(هواي تازه) دریافت می کند و از روي کویل هاي با فین صفحه اي موج دار 

براي ساخت این نوع فن کویل ها یک خط ویژه طراحی شده است که تمامی مراحل مونتـاژ 
همچنین تمامی دستگاه ها در محی

در ادامه در مورد اجزاي اصلی این دستگاه جزییات بیشتر ارائه خواهد شد.

میلی1الوانیزه به ضخامت
است. همچنین جهت تامین استحکام کافی 

به ضخامت با خم هاي مناسب
الزم به ذکر است طرح خمکاري اعمال شده روي ورق

براي هر مدل در نظر گرفته شود.
هاي احتمالی آسیبضمن تسهیل فرایندهاي سرویس، همچنین از 

دار آلومینیومی (که بنا به درخواست مشتري امکان ارائه فین مسی هاي موج

هاي مسینیز وجود دارد) و لوله
باشد.) میو حذف مقاومت تماسی در انتقال حرارت

ها طوري در نظر گرفته شده که ضمن
کنند.فرایندهاي سرمایش و گرمایش تامین می

کویل ها می تواند به صورت دولوله و چهارلوله باشد که به ترتیب شامل دو و چهار ورودي و خروجی می باشد. در 
حالت چهار لوله دو کویل جداگانه وجود دارد که  مسیر آب گرم و سرد ب

تحت فشار تست می شود و در ادامه مورد شستشو قرار میگیرد

:توجه
شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می

محصوالت اقدام نمایدساخت 

مشخصات عمومی و فنی
42GT

1400ماه شهریور

کاستی به صورت مخفی در سقف نصب می شود. یـک پنـل داکوراتیـو دارد کـه هـوا را بـا اسـتفاده از        
دمپرهاي قابل تنظیم به محیط پرتاپ می کند. 

را از درون اتاق و یا بیرون(هواي تازه) دریافت می کند و از روي کویل هاي با فین صفحه اي موج دار 

براي ساخت این نوع فن کویل ها یک خط ویژه طراحی شده است که تمامی مراحل مونتـاژ 
همچنین تمامی دستگاه ها در محیکیفیت روي آن صورت می گیرد. 

کنترل کیفیت می رسد.
در ادامه در مورد اجزاي اصلی این دستگاه جزییات بیشتر ارائه خواهد شد.

الوانیزه به ضخامتدستگاه از ورق گ
است. همچنین جهت تامین استحکام کافی حال وزن سبک، طراحی شده

با خم هاي مناسب
الزم به ذکر است طرح خمکاري اعمال شده روي ورق

براي هر مدل در نظر گرفته شود.ترین ابعاد و وزن 
ضمن تسهیل فرایندهاي سرویس، همچنین از 

Multiهاي موجاز پره

نیز وجود دارد) و لولهپوشش محافظ ضد خوردگی 
و حذف مقاومت تماسی در انتقال حرارت

ها طوري در نظر گرفته شده که ضمن
فرایندهاي سرمایش و گرمایش تامین می

کویل ها می تواند به صورت دولوله و چهارلوله باشد که به ترتیب شامل دو و چهار ورودي و خروجی می باشد. در 
حالت چهار لوله دو کویل جداگانه وجود دارد که  مسیر آب گرم و سرد ب

تحت فشار تست می شود و در ادامه مورد شستشو قرار میگیرد420 

شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می
ساخت 

مشخصات عمومی و فنی
42GTفن کویل کاستی سري 

شهریورتاریخ بروزآوري: 

کاستی به صورت مخفی در سقف نصب می شود. یـک پنـل داکوراتیـو دارد کـه هـوا را بـا اسـتفاده از        فن کویل 
دمپرهاي قابل تنظیم به محیط پرتاپ می کند. 

را از درون اتاق و یا بیرون(هواي تازه) دریافت می کند و از روي کویل هاي با فین صفحه اي موج دار يهوا
عبور می دهد.

براي ساخت این نوع فن کویل ها یک خط ویژه طراحی شده است که تمامی مراحل مونتـاژ 
کیفیت روي آن صورت می گیرد. 

کنترل کیفیت می رسد.
در ادامه در مورد اجزاي اصلی این دستگاه جزییات بیشتر ارائه خواهد شد.

دستگاه از ورق گاصلی
حال وزن سبک، طراحی شده

سقف، از ورق گالوانیزه
الزم به ذکر است طرح خمکاري اعمال شده روي ورق

ترین ابعاد و وزن خمشی، بهینه
ضمن تسهیل فرایندهاي سرویس، همچنین از 

Multi-Passي 

پوشش محافظ ضد خوردگی 
و حذف مقاومت تماسی در انتقال حرارت

ها طوري در نظر گرفته شده که ضمنطرح خمکاري کویل
فرایندهاي سرمایش و گرمایش تامین می

کویل ها می تواند به صورت دولوله و چهارلوله باشد که به ترتیب شامل دو و چهار ورودي و خروجی می باشد. در 
حالت چهار لوله دو کویل جداگانه وجود دارد که  مسیر آب گرم و سرد ب

psigفشارساخت در

شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می

مشخصات عمومی و فنی
فن کویل کاستی سري 

تاریخ بروزآوري: 1

عمومی

فن کویل 
دمپرهاي قابل تنظیم به محیط پرتاپ می کند. 

هوابتواند 
عبور می دهد.

براي ساخت این نوع فن کویل ها یک خط ویژه طراحی شده است که تمامی مراحل مونتـاژ 
کیفیت روي آن صورت می گیرد. 

کنترل کیفیت می رسد.
در ادامه در مورد اجزاي اصلی این دستگاه جزییات بیشتر ارائه خواهد شد.

بدنه

اصلیبدنه
حال وزن سبک، طراحی شده

سقف، از ورق گالوانیزه
الزم به ذکر است طرح خمکاري اعمال شده روي ورق

خمشی، بهینه
ضمن تسهیل فرایندهاي سرویس، همچنین از 

هاکویل

ي هاکویل

پوشش محافظ ضد خوردگی 
و حذف مقاومت تماسی در انتقال حرارت

طرح خمکاري کویل
فرایندهاي سرمایش و گرمایش تامین می

کویل ها می تواند به صورت دولوله و چهارلوله باشد که به ترتیب شامل دو و چهار ورودي و خروجی می باشد. در 
حالت چهار لوله دو کویل جداگانه وجود دارد که  مسیر آب گرم و سرد ب

ساخت در

شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می

مشخصات عمومی و فنی
فن کویل کاستی سري 

1نسخه:

عمومی

بدنه

کویل

شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می
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تزریق و از -بر اساس فرایند تولید و فرمینگ قالب
ساخته شده و در نهایت مونتاژ شده است. همچنین جهت فیلتراسیون هواي ورودي به 

جهت و تعبیه شده است. 

دمپرهاي هواي خروجی وجو دارد.

گیري سطح صدا محاسبه شده که 

باشد.متر میمیلی

تزریق توسط - 
هاي یونولیتی ضمن 

برخورداري از صلبیت خمشی مناسب، همچنین مسیر گردش هواي ورودي و خروجی در اطراف کویل 
ناشی از دریِن

توسط فلوتر کنترل شده و در نهایت توسط پمپ درین از پورت 

متر و پوشش ضد خوردگی و رسوب در سطح 
داخلی جهت انجام فرایندهاي هواگیري و تخلیه (توسط شیرهاي هواگیري و تخلیه که بر روي هدرها

دهد که به صورت بهینه و بدون 

فرمان 

به گونه اي انتخاب شده اند که کمترین سطح صداي دینامیکی را داشته 

باشد. همچنین 
هاي کنترلی مانند تغییر دور 

هايتوسط مدار

تواند نسبت به استفاده از اقالم جایگزین در 

شرکت صنایع سرماآفرین

بر اساس فرایند تولید و فرمینگ قالب
ساخته شده و در نهایت مونتاژ شده است. همچنین جهت فیلتراسیون هواي ورودي به 

تعبیه شده است. با دسترسی راحت جهت شستشو

دمپرهاي هواي خروجی وجو دارد.

گیري سطح صدا محاسبه شده که 

میلی10ها بوده و ضخامت آن

- طی فرایند قالب
هاي یونولیتی ضمن این تشت

برخورداري از صلبیت خمشی مناسب، همچنین مسیر گردش هواي ورودي و خروجی در اطراف کویل 
درینِآِب، سطحِ

توسط فلوتر کنترل شده و در نهایت توسط پمپ درین از پورت 

متر و پوشش ضد خوردگی و رسوب در سطح 
داخلی جهت انجام فرایندهاي هواگیري و تخلیه (توسط شیرهاي هواگیري و تخلیه که بر روي هدرها

تواند روي بدنه نصب شود.
دهد که به صورت بهینه و بدون 

خاموش بودن فن هم عمل کند.
فرمان کند و به پمپ 

به گونه اي انتخاب شده اند که کمترین سطح صداي دینامیکی را داشته 
، کنترل می شود.

باشد. همچنین مینمودن دستگاه
هاي کنترلی مانند تغییر دور بر روي بدنه دستگاه تعبیه شده که فرمان

توسط مدارو ... همگی

تواند نسبت به استفاده از اقالم جایگزین در 
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شرکت صنایع سرماآفرین

بر اساس فرایند تولید و فرمینگ قالب
ساخته شده و در نهایت مونتاژ شده است. همچنین جهت فیلتراسیون هواي ورودي به 

با دسترسی راحت جهت شستشو
نحوه پرتاب هواي خنک توسط دمپر به صورت دستی کنترل می شود.

دمپرهاي هواي خروجی وجو دارد.

گیري سطح صدا محاسبه شده که براي هر مدل بر اساس استانداردهاي مدون اندازه

EPDMبوده و ضخامت آن

طی فرایند قالببهینهباشد که از یونولیت با دانسیته 
این تشتشود.تولید می

برخورداري از صلبیت خمشی مناسب، همچنین مسیر گردش هواي ورودي و خروجی در اطراف کویل 
، سطحِتشتضد رسوب در سطوح داخلِی

توسط فلوتر کنترل شده و در نهایت توسط پمپ درین از پورت 

متر و پوشش ضد خوردگی و رسوب در سطح 
داخلی جهت انجام فرایندهاي هواگیري و تخلیه (توسط شیرهاي هواگیري و تخلیه که بر روي هدرها

تواند روي بدنه نصب شود.
دهد که به صورت بهینه و بدون قابلیت انتقال آب جمع آوري شده به بیرون را انجام می

خاموش بودن فن هم عمل کند.
کند و به پمپ همچنین داراي یک فلوتر بوده که سطح آب درین را کنترل می

به گونه اي انتخاب شده اند که کمترین سطح صداي دینامیکی را داشته 
، کنترل می شود.تراشه فرمان پذیر

نمودن دستگاهو خاموش و روشن
بر روي بدنه دستگاه تعبیه شده که فرمان

و ... همگیهاي متحرك پنل خارجی

تواند نسبت به استفاده از اقالم جایگزین در شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می
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بر اساس فرایند تولید و فرمینگ قالبخروج هوا 
ساخته شده و در نهایت مونتاژ شده است. همچنین جهت فیلتراسیون هواي ورودي به 

با دسترسی راحت جهت شستشو
نحوه پرتاب هواي خنک توسط دمپر به صورت دستی کنترل می شود.

دمپرهاي هواي خروجی وجو دارد.در صورت سفارش مشتري قابلیت سیستم کنترلی براي 

براي هر مدل بر اساس استانداردهاي مدون اندازه
گیري شده است.

EPDMاز نوع االستومریک مانند 

باشد که از یونولیت با دانسیته 
تولید میطراحی شده توسط شرکت سرما آفرین 

برخورداري از صلبیت خمشی مناسب، همچنین مسیر گردش هواي ورودي و خروجی در اطراف کویل 
ضد رسوب در سطوح داخلِی

توسط فلوتر کنترل شده و در نهایت توسط پمپ درین از پورت 

متر و پوشش ضد خوردگی و رسوب در سطح میلی1همچنین یک سینی از جنس گالوانیزه با ضخامت 
داخلی جهت انجام فرایندهاي هواگیري و تخلیه (توسط شیرهاي هواگیري و تخلیه که بر روي هدرها

تواند روي بدنه نصب شود.نصب شده) در نظر گرفته شده که در موارد لزوم می
قابلیت انتقال آب جمع آوري شده به بیرون را انجام می

خاموش بودن فن هم عمل کند.
همچنین داراي یک فلوتر بوده که سطح آب درین را کنترل می

به گونه اي انتخاب شده اند که کمترین سطح صداي دینامیکی را داشته 
تراشه فرمان پذیردر سه سرعت می باشد که توسط 

و خاموش و روشنفندستگاه داراي یک ریموت جهت کنترل دور
بر روي بدنه دستگاه تعبیه شده که فرمان

هاي متحرك پنل خارجیتنظیم پره

شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می
.ساخت محصوالت اقدام نماید

خروج هوا - ترنال پنل یا پنل ورود
ساخته شده و در نهایت مونتاژ شده است. همچنین جهت فیلتراسیون هواي ورودي به 

با دسترسی راحت جهت شستشوپنلدستگاه، یک فیلتر در قسمت ورودي
نحوه پرتاب هواي خنک توسط دمپر به صورت دستی کنترل می شود.

در صورت سفارش مشتري قابلیت سیستم کنترلی براي 

براي هر مدل بر اساس استانداردهاي مدون اندازه
گیري شده است.اندازهدسی بل

از نوع االستومریک مانند 

باشد که از یونولیت با دانسیته میتقطیر
طراحی شده توسط شرکت سرما آفرین 

برخورداري از صلبیت خمشی مناسب، همچنین مسیر گردش هواي ورودي و خروجی در اطراف کویل 
ضد رسوب در سطوح داخلِیوجود پوشش

توسط فلوتر کنترل شده و در نهایت توسط پمپ درین از پورت ي موجود در تشت 
شود.می

همچنین یک سینی از جنس گالوانیزه با ضخامت 
داخلی جهت انجام فرایندهاي هواگیري و تخلیه (توسط شیرهاي هواگیري و تخلیه که بر روي هدرها

نصب شده) در نظر گرفته شده که در موارد لزوم می
قابلیت انتقال آب جمع آوري شده به بیرون را انجام می

صورتصدا در نظر گرفته شده که حتی در 
همچنین داراي یک فلوتر بوده که سطح آب درین را کنترل می

به گونه اي انتخاب شده اند که کمترین سطح صداي دینامیکی را داشته 
در سه سرعت می باشد که توسط 

دستگاه داراي یک ریموت جهت کنترل دور
بر روي بدنه دستگاه تعبیه شده که فرمانمناسب 

تنظیم پره،موتور جهت تنظیم میزان هوادهی
پذیرد.

:توجه
شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می

ساخت محصوالت اقدام نماید

مشخصات عمومی و فنی
42GT

1400ماه شهریور

ترنال پنل یا پنل ورودتمامی قطعات اکس
ساخته شده و در نهایت مونتاژ شده است. همچنین جهت فیلتراسیون هواي ورودي به 

دستگاه، یک فیلتر در قسمت ورودي
نحوه پرتاب هواي خنک توسط دمپر به صورت دستی کنترل می شود.

در صورت سفارش مشتري قابلیت سیستم کنترلی براي 

براي هر مدل بر اساس استانداردهاي مدون اندازهصداسطح 
دسی بل51تا 41

از نوع االستومریک مانند ي داخلی (بدنه) 

تقطیردستگاه داراي یک تشت 
طراحی شده توسط شرکت سرما آفرین 

برخورداري از صلبیت خمشی مناسب، همچنین مسیر گردش هواي ورودي و خروجی در اطراف کویل 
وجود پوششو فن را مهیا ساخته و با 

ي موجود در تشت در حفره
میتعبیه شده در بدنه، تخلیه 

همچنین یک سینی از جنس گالوانیزه با ضخامت 
داخلی جهت انجام فرایندهاي هواگیري و تخلیه (توسط شیرهاي هواگیري و تخلیه که بر روي هدرها

نصب شده) در نظر گرفته شده که در موارد لزوم می
قابلیت انتقال آب جمع آوري شده به بیرون را انجام می

صدا در نظر گرفته شده که حتی در 
همچنین داراي یک فلوتر بوده که سطح آب درین را کنترل می

دهد. روشن می
به گونه اي انتخاب شده اند که کمترین سطح صداي دینامیکی را داشته ها بصورت سانتریفیوژ 

در سه سرعت می باشد که توسط الکترومتور 
دستگاه داراي یک ریموت جهت کنترل دور

مناسب IPبا یک کنترل باکس 
موتور جهت تنظیم میزان هوادهی

پذیرد.کنترلی مربوطه انجام می

شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می
ساخت محصوالت اقدام نماید

مشخصات عمومی و فنی
42GTفن کویل کاستی سري 

شهریورتاریخ بروزآوري: 

تمامی قطعات اکس
ABSجنس 

دستگاه، یک فیلتر در قسمت ورودي
نحوه پرتاب هواي خنک توسط دمپر به صورت دستی کنترل می شود.

در صورت سفارش مشتري قابلیت سیستم کنترلی براي 

سطح حداکثر
5/41ي در بازه

ي داخلی (بدنه) عایق ها

دستگاه داراي یک تشت 
طراحی شده توسط شرکت سرما آفرین هاي قالب

برخورداري از صلبیت خمشی مناسب، همچنین مسیر گردش هواي ورودي و خروجی در اطراف کویل 
و فن را مهیا ساخته و با 

در حفره،تقطیر
تعبیه شده در بدنه، تخلیه 

همچنین یک سینی از جنس گالوانیزه با ضخامت 
داخلی جهت انجام فرایندهاي هواگیري و تخلیه (توسط شیرهاي هواگیري و تخلیه که بر روي هدرها

نصب شده) در نظر گرفته شده که در موارد لزوم می
قابلیت انتقال آب جمع آوري شده به بیرون را انجام میپمپ درین 

صدا در نظر گرفته شده که حتی در 
همچنین داراي یک فلوتر بوده که سطح آب درین را کنترل میدستگاه 
روشن میخاموش/

ها بصورت سانتریفیوژ فن
الکترومتور باشند.

دستگاه داراي یک ریموت جهت کنترل دور
یک کنترل باکس 

موتور جهت تنظیم میزان هوادهی
کنترلی مربوطه انجام می

شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می

مشخصات عمومی و فنی
فن کویل کاستی سري 
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اکسترنال پنل

سطح نویزمیزان 

عایق

سینی تقطیر و 

درین

پمپ و الکتروموتور

و فن

کنترل

شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می

مشخصات عمومی و فنی
فن کویل کاستی سري 

1نسخه:

اکسترنال پنل

میزان 

سینی تقطیر و 

پمپ و الکتروموتور

شرکت سرماآفرین بنا به تائید فنی واحدهاي فنی و مهندسی خود و با رعایت و حفظ کیفیت محصول می


