
 کولر آکسیال

 50000 40000 30000 واحد 

 ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه  جنس سازه

 mm 2 2 2 ورق ضخامت

 الکترواستاتیک پلی استر استرالکترواستاتیک پلی  الکترواستاتیک پلی استر  نوع رنگ

 Cm 100 120 140 قطر خروجی

 Cm 110*110 140*140 160*160 اندازه فن فریم

 پد سلولزی فنالندی فنالندی پد سلولزی پد سلولزی فنالندی  نوع پد

 Cm 10 10 10 ضخامت پد

 فاز 3 فاز 3 فاز phaz 3 نوع موتور

 Hp 2 2 3 توان موتور

 Rpm 930 930  1000 سرعت فن

 L 120 160   200 حجم آبگیری کف

 L / h 70 - 50 90 - 60 100 - 80 میزان مصرف آب

  kw 0.37  0.37  0.37 نوع پمپ

نصب اینورتور ) کاهش   قابلیت

دور موتور و استفاده از 

 برق تک فاز (

نصب اینورتور ) کاهش دور 

موتور و استفاده از برق تک 

 فاز (

 نصب اینورتور ) کاهش دور

موتور و استفاده از برق تک 

 فاز (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کولر سانتریفیوژ

 50000 25000 18000 13000 11000 واحد 

 ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه گالوانیزهورق  ورق گالوانیزه  جنس سازه

 mm 1.25 1.25 1.5 2 2 ضخامت 

 الکترواستاتیک الکترواستاتیک الکترواستاتیک الکترواستاتیک الکترواستاتیک  نوع رنگ

 2Cm 56*56 56*56  63*63 70*70  81*81 ابعاد خروجی هوا

 Cm 45 45 57   63 71 اندازه فن

پد سلولزی   نوع پد

 فنالندی

پد سلولزی  پد سلولزی پد سلولزی فنالندی

 فنالندی

پد سلولزی 

 فنالندی

 Cm 10 10 10 10 ضخامت پد

 

10 

 فاز 3 فاز 3 فاز 3 فاز / تک فاز 3 فاز / تک فاز 3  نوع موتور

 Hp 1.5 2 5.5 7.5 10 توان موتور

 A 2 2.7 8.5 10 13.5 جریان موتور

 Rpm 1400 1410 1430   1430 1430 سرعت فن

 L 100 100  180 290 350 حجم آبگیری کف

 L / h 35 - 50 40 - 65 60 - 75 70 - 80 80 - 100 میزان مصرف آب

پمپ کولر  W نوع و توان پمپ

 55آبشاری 

 وات

پمپ کولر آبشاری 

 وات 55

پمپ کولر 

 وات 55آبشاری 

پمپ کولر 

 وات 55آبشاری 

پمپ کولر 

 55آبشاری 

 وات

 

   

 

 

  


