
مبدل حرارتی لوله ای با راندمان باال
محفظه احتراق از جنس استنلس استیل همراه با مشعل اجباری

کنترل حدی سیستم برای جلوگیری از افزایش دمای مبدل حرارتی
دارای دریچه تخلیه ایمنی محصوالت احتراق

دارای ترموستات کوره ای جهت فرمان روشن و خاموش شدن فن و مشعل، به جای تابلو برق  
(IP54) دارای دو عدد فن آکسیال صنعتی با باالنس دقیق دینامیکی و کالس حفاظتی

کنترل عملکرد فن ها 
نصب در داخل فضا 

مزیت ها
راهکار مناسب فنی - اقتصادی برای گرمایش فضا

توزیع هوای گرم در سه جهت
ایمنی باال

(گـازوئیـلی و گـازی)

Axial Fan
Air  Furnace

ویژگی ها

کـــوره هـوای گـرم
فـــــن آکسـیـــال

مجهز
به فن

تعمیر و
نگهداری آسان

نصب
راندمانآسان کارکرد

تابستانی
برق

تکفاز
عملکرد

اتوماتیک
گرمایش

%83سریع



صنعتی، تجاری، مرغداری و دامداری  

مناسب برای نصب در داخل فضا و توزیع یکنواخت هوای گرم در سه طرف به صورت دریچه دیواری
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/1 نمایشگاه مرکـزی: تهـران، پاسـداران، خیابان گـل نبـی، 
۵۸ پــالک  (زمــرد)،  نــوری  نـاطــق  خیـابــان 
۶ ۱ ۴ ۴ ۶          خدمات مشتریان: ۵ ۱ ۴ ۴          فـروش: ۴
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کاربری ها

مشخصات فنی

OF 1500 AXکــوره هــوای گــرم فــن اکسیـــال
GF 1560 AX A x i a l  F a n  A i r  F u r n a c e

(NG) گاز طبیعی(Gas Oil) گازوئیل

16.7 lit 16 m3

268 x 142 x 110

470

20

150,000

2,500  -  4,000

مدل

نوع سوخت

توان حرارتی ورودی
(کیلوکالری برساعت)

فضای قابل گرمایش
متر مکعب (تقریبی)

مصرف سوخت
(در ساعت)

ابعاد
(سانتی متر) عرضxطولxارتفاع

مشخصات برق
 (فاز، ولتاژ، آمپر)

وزن (با بسته بندی)
(کیلوگرم)

قطر دودکش
(سانتی متر)

Model

Fuel Type

Heat Input 
(kcal/h)

Fuel Consumption
(Per hour)

Electrical

Dimensions
(cm) Height,Length,Width

Weight (gross)

(kg)

Flue Diameter
(cm)

Heating Space
(Approx.) m³

OF 1500 AX           GF 1560 AX

7A - 220V - 1ph

OF
 1

50
0 

AX

GF
 1

56
0 

AX


