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.از مقاطع ناوداني استاندارد با پوشش رنگ اپوكسي استفاده مي شود

 و قطعات گوشه 6063 و توليد شده به روش اكسترود به همراه ايجينگ و آبكاري از آلياژ 50 ايتاليا سايز AROSIOبا مقاطع پروفيل بسته آلومينيوم طرح 

(CORNERS)  متناسب با ساختار پروفيلهاي ذكر شده طرحAROSIOبا قابليت مونتاژ و دمونتاژ آسان .

 1.5با ضخامت  HOT DIPساختار بدنه دستگاه از نوع پانلهاي فلزي مادوالر با دريچه هاي قابل دسترسي و قابل برداشت كه ساخته شده از ورق گالوانيزه 

 به ضخامت يك ميليمتر به منظور جلوگيري از HOT DIP ميكرون و جداره داخلي از ورق گالوانيزه 0/8ميليمتر با پوشش رنگ پودري به ضخامت 

. به صورت پشت چسبدار استفاده مي شود كه ضمن جلوگيري از لرزش و ارتعاش باعث هوابندي مناسب نيز مي شودEVAارتعاشات در بدنه از عايق 

الزم به توضيح است .  ايتاليا استفاده ميشودAROSIOطرح  (الياف دار ) درجه از جنس پلي آميد تقويت شده 90در اتصال پروفيلهاي استراكچر از گوشه هاي 

.كه در اين مورد در حين مقاومت بسيار خوب در برابر تشعشع نور خورشيد مقاوم بوده و عايق حرارتي بسيار مناسبي نيز به حساب مي آيد

بوده كه در اين نوع دمپرها قطعات پلي آميدي به دليل ارتباط منطقي و پيوسته اي كه دارند الزم  AROSIOدمپرهاي ساخت اين شركت از نوع موازي طرح 

.است مسلح و داراي فشردگي باشند اين مجموعه داراي قابليت نصب موتور دمپر نيز مي باشند

 9FHIN/INCHدستگاه داراي كويل چهار رديفه سرمايي و دو رديف كويل گرمايي از لوله هاي مسي و فين تخت آلومينيومي موجدار سينوسي با آرايش 

.كويل هاي ساخته شده در اين شركت داراي باالترين راندمان انتقال حرارت شناخته شده در صنعت تهويه مطبوع ميباشند.مي باشد

در اين روش كليه مراحل .  ميكرون رنگ آميزي ميگردد100 تا 80پانل هاي بدنه با پوشش رنگ پودري الكتروستاتيك با كيفيت بسيار مرغوب به ضخامت 

.شستشوي اوليه، آماده سازي سطوح، پاشش رنگ و پخت در كوره طبق استاندارد هاي مربوطه و تحت كنترل كيفي دقيق صورت مي پذيرد

. باالنس شده به روش استاتيكي و ديناميكي مي باشدFOR WARD CURVE BLADEداراي فن سانتريفيوژ طرح نيكوترا به صورت 

.قابل تغییر می باشد (معمولی، فول فرش و هایژنیک)این مشخصات مطابق با پروژه ها و هواسازهای مختلف      * 

 و دريچه كريستال بزرگ جهت بازديد عملكرد مجموعه فن ،درب هاي بازشو مجهز به لوالي EVAداراي درب بازديد از هر طرف و هوابندي شده با نوار 

و دستگيره هاي قفل شونده مناسب براي باز و بسته كردن جهت سرويس هاي منظم دوره اي و حتي به راحتي از طرفين قابل برداشت  AROSIOطرح  

.ميباشند

. استCLASS Fو عايق بندي در رده  IP54و باالنس ديناميكي شفت و روتور مطابق استاندارد  50HZداراي الكتروموتور سه فاز 

  Flexible Jointاتصال هازينگ فن به بدنه دستگاه با استفاده از .  ساخت كشور كره انجام مي شودV-Typeانتقال توان موتور به فن به وسيله تسمه اي از نوع 

.به منظور جلوگيري از انتقال ارتعاشات و صدا انجام مي شود

جهت اختالط هواي تازه و هواي برگشت با توجه به درصد اختالط محاسبه شده اطاقك هايي در ابعاد مناسب طراحي و ساخته ميشوند اين اطاقك مجهز به 

بوده كه اين تيغه ها در   (Opposite Blade Damper) ايتاليا از نوع تيغه مخالف AROSIOدمپر هواي تازه و بازگشت با پره هاي ايرفول آلومينيومي طرح 

.قرار ميگيرند (Return Air)و برگشت هوا    (Fresh Air)قسمت مكش هواي تازه 

 اليه توري آلومينيومي موجدار و 5 سانتي متر با 5 به ضخامت Angel Washableفيلتراسيون هوا از يك بستر فيلتر آلومينيومي قابل شستشو به صورت 

 اليه به صورت يكي در ميان ساده و سينوسي باعث استحكام خود فيلتر و زدودن ذراتي كه ممكن است به ساختار دستگاه آسيب 5 كه وجود اين LVFساده 

.برسانند مي شود

طراحي و نصب قالب حمل يكي از نكات ظريف در ساخت سيستم ها و تجهيزات تهويه مطبوع مي باشد كه اوال بايد به تعداد مناسب و ثانيا در طرح مناسب 

انتخاب نوع قالب و . و ثالثا در محل مناسب و محاسبه شده نصب گردند تا دستگاه را بتوان بدون آسيب و حفظ هوابندي دستگاه جا به جا و حمل نمود

.طراحي تعداد و محل نصب آنها در دستگاه هاي اين شركت بر اساس مركز ثقل دستگاه انجام مي شود


