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تهویه مطبوع گرین
کمپانـی تهویـه مطبـوع گریـن، تولیـد کننـده دسـتگاه های مرکـزی و مسـتقل تاسیسـاتی، اعـم از چیلرهـای تراکمـی، 
هواسـاز، فن کویـل، داکـت اسـپلیت، VRF و کولرهـای گازی اسـت.کارخانه ایـن شـرکت بـا تکیـه بـر دانـش فنـی روز 
اروپـا، متخصصیـن کارآزمـوده و همچنیـن ماشـین آالت و تجهیـزات پیشـرفته تمـام اتوماتیک، محصـوالت با کیفیت 
و همـگام بـا باالتریـن اسـتانداردهای تضمیـن کیفیـت در اروپـا را تولید می نماید. محصـوالت گرین در دو گروه تهویه 
مطبـوع خانـگی و صنعـتی بـرای انـواع پروژه هـای مسـکونی، اداری، تجاری، صنعتی، هتل ها، بیمارسـتان ها، مراکز خرید 

و اماکـن عمومـی عرضـه می گـردد.

SQCC

سال تاسیس
بـهــره  بــرداری و 

تولید پشم شـیـشه
واردات اتـصـاالت 

سیستم های گرمایشی
تــولــید تـــوری
گـــالــوانــیــزه

واردات 
تـهـویـه مـطـبوع

1 3 7 6 1 3 8 0 1 3 8 6 1 3 8 9 1 3 9 4

تولیـد دستـگاه هـای
تهـویه مطبوع خانگی

تولیـد دستـگاه هـای
تهویه مطبوع سنگین

تولیـد دسـتگاه حجم
GRV مبرد متغیر 

تولیـد 
چـیـلر اسـکـرو

تولیـد 
چـیـلر سانتریفیوژ

1 9 9 1 2 0 0 0 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 1 6

پشم شیشه پارس
شـرکت پشـم شیشـه پـارس )سـهامی خـاص( در سـال ۱۳۷۶ تاسـیس و در سـال ۱۳۸۰ بـه بهـره بـرداری رسـید. ایـن 
واحـد تولیـدی عـالوه بـر توسـعه و گسـترش كمـی و كیفـی بـازار عایق هـای حرارـتی، بـا بهـره گیـری از تجـارب و دانـش 
مدیـران شـركت، در سـال ۱۳۸۶ فعالیـت خـود را در زمینـه واردات تجهیـزات سرمایشـی و گرمایشـی آغـاز نمـود. ایـن 
شـرکت هـم اکنـون بـا بیـش از ۲۰ سـال سـابقه در ارائـه خدمـات مهندسـی سیسـتم های تهویـه مطبـوع و تاسیسـات 
سـاختمانی، افتخـار دارد تـا بـه عنـوان نماینـده انحصـاری تهویـه مطبـوع گریـن، با هـدف کاهش مصرف انـرژی و حفظ 
محیط زیسـت، محصوالت باکیفیت روز دنیا را ارائه داده و در خدمت جامعه مهندسـین و متخصصین ایران باشـد. 
تیـم فنـی و مهندسـی تهویـه مطبـوع گریـن عـالوه بـر فـروش محصـوالت، در زمینـه مشـاوره، طراحـی، نظـارت، نصـب، 
راه نـدازی و خدمـات پـس از فـروش نیـز در جهـت تامیـن آسـایش و رضایـت هرچـه بیشـتر مشـتریان گام بـر مـی دارد.
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فن کویل شکل ظاهری 300
CFM

400
CFM

500
CFM

600
CFM

800
CFM

1000
CFM

1200
CFM

1400
CFM

1600
CFM

1800
CFM

2000
CFM

کاستی یک طرفه

کاستی چهار طرفه
) سری ایرباس (

سقفی و زمینی روکار

سقفی توکار

دیواری
) سری ایرباس (

کانالی با فشار 
استاتیکی باال

D P1 /HF 300G

220V, 1Ph, 50 Hz : برق ورودی

فشار استاتیکی باال

GREEN Air Conditioner

W: دیواری

1W: کاستی یک  طرفه

D: سقفی توکار

F: زمینی

4W: کاستی چهار طرفه

انواع فن کویل

( CFM ) ظرفیت هوادهی

دستگاه فن کویل

خالصه محصوالتنام گذاری

3www.green-ac.irwww.green-ac.ir
4



حالت تنظیمات:
اتوماتیک / سرمایش / رطوبت گیری / گرمایش / فن

تنظیم سرعت فن :
زیاد / متوسط / کم / اتوماتیک

تنظیم زمان روشن / خاموشمتحرک و یا ثابت نمودن دمپر عمودی هوا

روشن / خاموش

تنظیم دمای محیط / افزایش و یا کاهش زمان روشن و خاموش بودن

متحرک و یا ثابت نمودن دمپر افقی هوانمایش دمای واقعی محیط

عملکرد پاک کنندگی پنل داخلیپرتاب باد حالت توربو

عملکرد بهداشتیعملکرد بی صدا در زمان خواب

عملکرد ضد قارچ و کپک زداییروشن یا خاموش بودن صفحه نمایش

ریموت کنترل

ورود هوای تازه

ــه  ــد از بیــرون بــوســیــلــ ــازه مــی تــوانـ هــوای ت
اتـــصاالت مـربـــوطه بــه داخــل اتــاق هـدایـــت  
شــود. بصـــورتی کــه هــوای داخــل، تازه و ســالـــم 

نگهداشــته شــود.

فـیـلـتـر با دوره شـسـتشـوی
طوالنی مدت

ایـــن فـیــــلتر در آخـــــرین مـرحـلــــه از چـرخــــه 
پاکســـازی، کیفیـــت هوا را افزایـــش می دهد و 

نگهـــداری آن بســـیار ســـاده می باشـــد.

سرمایش و گرمایش سریع

ظرفیـــت  بـــاال  فرکانـــس  در  کارکـــرد  شـــروع 
ســـرمایش و گرمایـــش را افزایـــش داده و باعـــث 
کاهـــش زمـــان رســـیدن بـــه دمـــای تنظیـــم 
شـــده می شـــود. بنابرایـــن در کوتاه تریـــن زمـــان 
می تـــوان از ســـرمایش و گرمایـــش لـــذت بـــرد.

درین در دو جهت

وجـــود اتصـــال لولـــه دریـــن در دو ســـمت پنـــل 
امـــکان نصـــب آســـان و عملکـــرد بهتـــر دســـتگاه 

را بـــه دنبـــال دارد.

پمپ تخلیه 

دارای پمـــپ بـــا قـــدرت تخلیـــه آب تقطیـــر شـــده 
ــی متـــر        از ســـطح دریـــن تـــا ارتفـــاع ۸۰۰ میـل

)در مدل هـــای کاســـتی(.

تایمر 24 ساعته

کاربــران می تواننــد فن کویــل را در هــر زمانــی از 
۲4 ســاعت شــبانه روز بوســیله ریمــوت کنتــرل  
ســیمی و یــا کنتــرل بــدون ســیم بــا تنظیــم در  
ــا خامــوش  ــان دلخــواه، دســتگاه را روشــن ی زم

کننــد.

ریموت کنترل

کاربـــر می توانـــد در راحت تریـــن حالـــت و بـــه 
آســـانی جهـــت تنظیـــم دســـتگاه از ریمـــوت 

نماید. اســـتفاده  کنتـــرل 

کنترل سیمی

کنتــرل ســیمی نصــب شــده روی دیــوار مانــع از 
ُگــم شــدن آن شــده و کنتــرل بســیار آســانی 
بــه کاربــران می دهــد. بــه طــور عمــده ایــن نــوع 
کنتــرل بــرای پــروژه هــای تجــاری بســیار مناســب 

اســت.

آرام و کم صدا

هنگامــی کــه فــن داخلــی بــا ســرعت بســیار بــاال 
ــه  ــا ورود ب ــد ب ــد ســطح صــدا می توان کار می کن

حالــت آرام، بســیار کــم شــود. 

اندازی  راه  خودکار  عملکرد 
مجدد

اگـــر دســـتگاه بـــه طـــور ناگهانی خامـــوش یا 
قطـــع شـــود به صـــورت خـــودکار بـــا تنظیمات 

ــی راه انـــدازی می شـــود. قبـل

فیلتر قابل شستشو

فیلتــر یونیــت داخلــی را می تــوان بــه آســانی از 
دســتگاه جــدا نمــوده و شستشــو داد تــا موجــب 

پاکیزگــی هــوا در هــر زمانــی گــردد.

حالت خواب

ایــن عـمــلــــکرد بطــور اتومـــاتیک سرمـایـــش را 
افزایــش می دهــد، بصورتــی کــه در 2 ســاعت اول، 
دمــا را بــه ازای هــر ســاعت یــک درجــه کاهــش 
داده و پــس از آن دمــا را در 5 ســاعت بعــدی 
ثابــت نگهداشــته و ســپس خامــوش می شــود.

ایــن عملکــرد موجــب صرفــه جویــی انــرژی و ایجــاد 
شــرایط آســایش می گــردد.

دمپر شناور اتوماتیک

توزیــع هــوای ســرد یــا گــرم در تمــام ســطح اتــاق 
ــک  ــا بصــورت اتوماتی ــت شــناور دمپره ــا حرک ب
در جهت هــای افقــی و عمــودی امــکان پذیــر 

می باشــد.

ویژگی ها

فین های آلومینیومی

استفاده از فین های آلومینیومی ارتقاء یافته 
جهـت افــزایــش رانــدمان و تبــادل حــرارتی در 

فن کویل ها.

در این حالت دســـتگاه در شـــرایطی به کار خود 
ادامـــه می دهد کـــه بصـــورت همزمان هـــوا را 
بـــا شـــدت از روی کویـــل عبـــور داده و باعـــث 
تمیز و خشـــک شـــدن کویل می شود و سپس 
خامـــوش می گردد. بـــا این کار دســـتگاه آماده 

کار می باشـــد.

قــــابـلـیـت تـمـیــز کـنـنـدگی 
خودکار توسط خود دستگاه
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سری ایرباس -  طراحی جدید

بخـش R&D کمپانـی گریـن در راسـتای ارتقـای کیفیـت محصـوالت همـواره تـالش می نمایـد تـا محصـوالت تولیـد شـده در هـر مقطع زمانی نسـبت به 
تولیـدات قبـلی نوآورانه تـر بـوده و بروز رسـانی شـوند.

بـروز رسـانی محصـوالت، نتیجـه پیشـرفت تکنولـوژی و همچنیـن نیـاز بـازار بـرای محصـوالت بـا کیفیت و متنوع می باشـد. کمپانی گریـن این موضوع 
را سـرلوحه تولیـدات خویـش قـرار داده و سـعی بـر ایـن دارد تـا محصـوالت جدیـد و متنوـعی را بـا کیفیـت بـاال و ظاهـری بسـیار زیبـا بـه بـازار عرضـه 
نمایـد.در همیـن راسـتا اقـدام بـه تولیـد فن کویل هـای جدیـد سـری ایربـاس ) Airboss Series ( در مدل هـای دیـواری و کاسـتی و همچنیـن تغییراـتی 

در دسـتگاه های GRV تحـت عنـوان نسـل ۶ نمـوده اسـت.) در کاتالـوگ مربـوط بـه GRV هـا توضیحـات آن ارائـه گردیـده اسـت(
در ادامه توضیح مختصری در خصوص محصوالت جدید فن کویل ها ارائه می گردد.

: ) Airboss Series ( فن کویل دیواری سری ایرباس
ایـن فن کویل هـا بـا ظاهـری متفـاوت و زیبـا، در عیـن سـادگی بـا کیفیـتی فوق العـاده، زینـت بخـش فضـای داخلی سـاختمان ها شـده و باعـث افزایش 

کیفـی تهویـه مطبوع می شـود.

: ) Airboss Series ( فن کویل کاستی چهار طرفه سری ایرباس
ایـن فن کویـل همـان گونـه کـه از نامـش پیداسـت از چهـار جهـت هوای تهویه شـده را در فضـا به گردش در می آورد، اما نقصی کـه در این فن کویل ها 
وجـود دارد ایـن اسـت کـه هوارسـانی بـه گوشـه ها و زوایـای اتاق هـا و فضاهایـی کـه دسـتگاه در آن نصـب می شـود ممکـن نیسـت.لذا فن کویل هـای 
سـری ایربـاس ایـن مشـکل را حـل نمـوده اسـت، بصورـتی  کـه عـالوه بـر چهـار دمپـر قبلی، چهـار دمپر دیگر در گوشـه های فن کویل قرار داده شـده اسـت 

کـه عمـال ایـن فن کویـل را بـه فن کویل هـای هشـت طرفـه تبدیـل نمـوده و هـوا رسـانی یکنواخـت به تمـام نقاط یک فضا را میسـر می سـازد.

) Airboss Series ( فن کویل دیواری سری ایرباس

) Airboss Series ( فن کویل کاستی چهار طرفه سری ایرباس
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کاربرد فن کویل

ــا،  ــای مســکونی، اقامتــی )هتل ه ــرای کاربری ه ــام آب محســوب شــده و ب ــوع تم ــه مطب ــزای سیســتم های تهوی ــن اج ــا یکــی از  مهمتری فن کویل ه
متل هــا و...(، بیمارســتانی، اداری و تجــاری قابــل اســتفاده می باشــند. فن کویل هــا بــه عنــوان دســتگاه های توزیــع هــوای ســرد یــا گــرم مــورد 
بهره بــرداری قــرار می گیرنــد. یـکـی از ویژگی هــای فن کویل هــا ایــن اســت کــه اســتفاده از آن هــا در کنــار انــواع چیلرهــا )چیلرهــای تراکمــی و یــا 

ــر می باشــد. ــکان پذی ــی( ام جذب

انواع فن کویل

امروزه فن کویل ها از نظر محل نصب و نوع کاربری، در طرح های مختلفی به شرح زیر ساخته شده و به بازار عرضه می گردد.

اجزای تشکیل دهنده فن کویل ها

اجزای تشکیل دهنده فن کویل ها بصورت کلی شامل قسمت های زیر می باشد:

۱ -  فن و الکتروموتور: جهت به گردش در آوردن هوای فضای مورد تهویه می باشد. 
۲ -  کویل حرارتی: جهت ایجاد تبادل حرارتی بین هوای قابل تهویه و آب در گردش داخل کویل مورد استفاده قرار می گیرد.

۳ -  شیر هواگیری دستی: جهت سهولت در تخلیه ی هوای داخل کویل بکار گرفته می شود.) وجود هوا در کویل مانع از جریان یافتن آب درون  
آن شده و عالوه بر ایجاد صدا، عملکرد فن کویل را مختل می نماید(.

4 -  فیلتر قابل شستشو: جهت فیلتراسیون هوای در گردش استفاده می شود.
5 -  سینی درین: جهت جمع آوری و تخلیه آب تقطیر شده ناشی از تعریق کویل سرمایشی و جلوگیری از بروز خسارت به دیوارها و سقف های 

کاذب مورد استفاده قرار می گیرد.
۶ -  پلنیوم باکس : محفظه ای است که فن ها و الکترو موتور را در بر گرفته و قابلیت نصب فیلتر در فن کویل را فراهم می سازد. وظیفه پلنیوم 
باکس این است که کلیه هوای برگشتی از فضای قابل تهویه را به سمت فیلتر هدایت کرده و از ورود هوای غبارآلود و غیر بهداشتی سقف های 

کاذب به داخل فضا جلوگیری  نماید.

فن کویل دیواری
Wall Mounted Fan Coil

فن کویل سقفی توکار
Horizontal Concealed Fan coil

فن کویل کانالی
High ESP Ducted Fan Coil

فن کویل کاستی چهار طرفه
Four-Way Cassette Fan Coil

فن کویل سقفی و زمینی
Ceiling & Floor  Fan Coil

فن کویل کاستی یک طرفه
One-Way Cassette Fan Coil

فن کویل سقفی توکار با پلنیوم باکس

فن کویل سقفی توکار بدون پلنیوم باکس
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 ۰.۰۷5 Lb/ft3 می بایســت گرمــای ویــژه هــوا را در جــرم حجمــی هــوا ضــرب نماییــم. جــرم حجمــی هــوا ، cfm بــرای محاســبه دبــی هــوا بــر حســب (
اســت. بنابرایــن حاصــل ضــرب آن، معــادل Btu/ft3.ᵒF ۰.۰۱۸ مــی باشــد.( 

از این رو می توان فرمول فوق را به شکل زیر ساده کرد:

به عنوان مثال: محاسبه ظرفیت فن کویل برای فضایی با بار برودتی Btu/h 9۷۰۰ بشرح زیر می باشد:
فرضیات : 

۸۶ ᵒF دمای هوای ورودی به فن کویل     -
 ۶4/4 ᵒF دمای هوای خروجی از فن کویل     -

-     ساختمان مسکونی واقع در شهر تهران.

 بنابراین فن کویل مناسب برای این فضا، ظرفیت CFM 4۰۰ می باشد.

روش محاسبات سرانگشتی:
در ایــن روش نیــز بایــد بــار برودتــی ســاختمان را داشــته باشــیم تــا بتــوان ظرفیــت فن کویــل را بدســت آورد. امــا از آنجایــی کــه محاســبه ظرفیــت 

ــار برودتــی را نیــز می تــوان بصــورت ســر انگشــتی محاســبه نمــود. فن کویــل بصــورت سرانگشــتی می باشــد، ب
در ایــن محاســبات بــرای شــهرهایی بــا شــرایط آب و هوایــی مشــابه بــا تهــران و بــرای کاربری هــای مســکونی و اداری کــم تــردد معمــواًل بــه ازای هــر 
متــر مربــع از مســاحت ســاختمان حــدود Btu/h ۳5۰ تــا Btu/h 4۰۰ بــار برودتــی در نظــر گرفتــه می شــود.با توجــه بــه مثــال قبــل، اگــر ظرفیــت برودتــی 
Btu/h 9۷۰۰ را تقســیم بــر ظرفیــت فن کویــل )cfm 4۱5( نماییــم بــه عــدد تقریبــی ۲4 دســت خواهیــم یافــت. بنابرایــن بــرای محاســبه سرانگشــتی 

ظرفیــت فن کویــل بــرای کاربری هــای مشــابه کافیســت ظرفیــت برودتــی بــر حســب Btu/h را بــر عــدد ۲4 تقســیم نماییــم.

به عنوان مثال : ظرفیت فن کویل برای یک فضای مسکونی در شهر تهران با مساحت m2 ۱۰۰ به این صورت محاسبه می شود.

 ظرفیت فن کویل مورد نیاز 

با توجه به ظرفیت های موجود در بازار، حداقل ظرفیت cfm ۱۶۰۰ و حداکثر ظرفیت cfm ۱۸۰۰ مناسب می باشد.
ــه سیســتم  ــک فضــا، ب ــل هــا در ی ــوع فن کوی ــردد. تعــداد و ن ــن گ ــد دســتگاه تامی ــا چن ــک ی ــوق ممکــن اســت توســط ی ظرفیــت محاســبه شــده ف

لوله کشــی، تعــداد انشــعابات و نــوع معمــاری فضاهــا بســتگی دارد.

نحوه انتخاب نوع فن کویل ها

ــاری و  ــری فضــا، شــرایط معم ــه کارب ــی از جمل ــل مختلف ــه عوام ــرد و ب ــت آن صــورت می پذی ــس از مشــخص شــدن ظرفی ــل پ ــوع فن کوی ــاب ن انتخ
ــه دســتگاه ها بســتگی دارد. ــرای تهی ــه ب ــه اختصــاص یافت ــزان بودج ــن می همچنی

روش های کنترل ظرفیت در فن کویل ها

بهتریــن حالــت در فرآینــد تهویــه مطبــوع ایــن اســت کــه گــردش هــوا در فضــای مــورد تهویــه بــه هیــچ عنــوان متوقــف نشــود، بــه همیــن جهــت 
اصولی تریــن روش کنتــرل ظرفیــت در فن کویل هــا، تغییــر مقــدار گــذر آب درون کویــل می باشــد. در ایــن روش می بایســت از شــیرهای برقــی دوراهــه 
و یــا ســه راهه ماننــد شــکل زیــر بــه همــراه یــک کنتــرل کننــده دمــا اســتفاده نمود.ایــن روش معمــوال در پروژه هایــی کــه توقــف گــردش هــوا باعــث 
ایجــاد مشــکل می شــود ) ماننــد مراکــز درمانــی و آزمایشــگاهی ( مــورد اســتفاده قــرار می گیرد.امــا بــرای کاربری هایــی کــه حساســیت فــوق را نداشــته 

باشــند از روش  تغییــر دور و یــا خامــوش و روشــن کــردن فــن دســتگاه توســط ترموســتات های مرســوم اســتفاده می شــود.

ویژگی فن های پالستیکی در فن کویل ها

فن هــای پالســتیکی از جنــس پلــی آمیــد بــوده و بــا نصــب الکتــرو موتورهــای کــم صــدا و طراحــی صحیــح پایــه موتــور موجــب می گــردد کــه دســتگاه 
بــا حداکثــر هوادهــی و حداقــل صــدا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

دقــت در ســاخت و باالنــس فن هــای پالســتیکی و عــدم اســتفاده از فن هــای فلــزی عــالوه بــر اینکــه از وزن دســتگاه می کاهــد، ضمــن حفــظ اســتحکام 
کافــی، از مشــکالت مربــوط بــه لــرزش نیــز پیشــگیری می نمایــد. همچنیــن بــا کاهــش تــوان الکتــرو موتورهــا از مصــرف بــرق و هزینه هــای مربوطــه 

کاســته می شــود. 

نحوه محاسبه ظرفیت فن کویل  

محاســبه ظرفیــت فن کویــل امــری ســاده و در عیــن حــال زمــان بــر اســت و پارامترهــای زیــادی ماننــد ارتفــاع از ســطح دریــا، دمــای هــوای ورودی و 
ــت نســبی محیــط و ... در تعییــن ظرفیــت آن تاثیرگــذار هســتند. ــل، رطوب ــل، دمــای آب ورودی و خروجــی فن کوی خروجــی فن کوی

ظرفیــت فن کویــل را بــه دو روش محاســبات مهندســی و محاســبات سرانگشــتی می تــوان بدســت آورد. در روش محاســبات مهندســی تمــام 
مشــخصات فیزیکــی ســاختمان و هــوای محیــط داخلــی و خارجــی بایــد در دســترس باشــد. )مشــخصاتی ماننــد جنــس دیوارهــا، درهــا، پنجره هــا، ضریــب 
هدایــت حرارتــی آنهــا، کاربــری ســاختمان، تعــداد افــراد، نــوع فعالیــت افــراد در محیــط، تجهیــزات گرمــازای نصــب شــده در محیــط و ...( امــا از آنجایــی 
کــه در عمــل دسترســی بــه تمــام ایــن اطالعــات بــرای ســاختمان های قدیمــی و بــدون مســتندات مهندســی دشــوار اســت، بــه همیــن جهــت در ایــن 

ــرد. ــه صــورت سرانگشــتی انجــام می پذی ســاختمان ها محاســبه ظرفیــت فن کویــل ب

روش محاسبات مهندسی:
بــرای ایــن منظــور ابتــدا بایــد بــار برودتــی ســاختمان محاســبه شــود. ایــن کار معمــوال توســط مهندســین مشــاور تاسیســات مکانیکــی انجــام می شــود. 

بــا داشــتن بــار برودتــی ســاختمان، حجــم هوادهــی فن کویــل قابــل محاســبه خواهــد بــود. بــرای ایــن منظــور از فرمــول زیــر اســتفاده می شــود:
  

که در آن:
 ) Btu/min (  بار برودتی ساختمان بر حسب بی تی یو بر دقیقه : Q

)cfm( دبی هوای فن کویل بر حسب فوت مکعب بر دقیقه : M
Cp : گرمای ویژه هوا در فشار ثابت که عددی ثابت معادل Btu/Lb. ᵒF ۰.۲4 است.

 )ᵒF( اختالف دمای بین هوای ورودی و خروجی فن کویل بر حسب درجه فارنهایت  : ΔT

آب خروجی

شیر
دستی

شیربرقی
سه راهه

آب ورودی

درین

آب خروجی

شیر
دستی

شیربرقی
دوراهه

آب ورودی

درین
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Horizontal Concealed Fan Coil

فن کویل سقفی توکار
فن کویل ســــقـــــفـــــی تـــــوکــــــار

Horizontal Concealed Fan Coil

انتخاب جهت اتصال لوله ها به دستگاه
ــت اســتاندارد می باشــد امــا  ــه از ســمت چــپ، حال اتصــال لول
امــکان نصــب لولــه از ســمت راســت فن کویــل نیــز مطابــق  بــا 
اعــالم قبلــی مشــتری وجــود دارد. لولــه دریــن نیــز می توانــد از  

ســمت چــپ یــا راســت بــه فــن کویــل متصــل گــردد.

کویل سه ردیفه
اســتفاده از کویــل ســه ردیفــه بــه منظــور بــاال بــردن ظرفیــت 
حرارتــی و در عیــن حــال کــم کــردن ابعــاد دســتگاه می باشــد.

پلنیوم برگشت هوا
امکان برگشت هوا از پشت و یا زیر دستگاه وجود دارد.

فیلتر هوا
فیلتر هوا در طول زمان کارکرد دستگاه، کیفیت هوای مطلوب 

را تضمین می نماید.

برگشت هوا از پشت دستگاه برگشت هوا از زیر دستگاه
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• دارای پلنیوم و فیلتر
• کم صدا

• شیر هواگیری دستی
• ارتفاع کم

• فیلتر قابل شستشو
• سینی درین

Model A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

GDF300P1 687 723 869 727

GDF400P1 687 723 869 727

GDF600P1 922 958 1104 862

Model GDF300P1 GDF400P1 GDF600P1

Air Volume

High speed CFM 300 400 600

Medium Speed CFM 225 300 450

Low Speed CFM 150 200 300

Cooling Capacity

High speed W 2700 3600 5400

Medium Speed W 2305 3075 4595

Low Speed W 1763 2352 3514

Heating  Capacity

High speed W 4050 5400 8100

Medium Speed W 3460 4605 6898

Low Speed W 2646 3522 5275

External Static Pressure Pa 12/30 12/30 12/30

Rows of Coil 3 3 3

Noise Level db ≤42 ≤44 ≤47

Fan Motor

Fan Quantity 2 2 2

Motor Quantity 1 1 1

Power Input W 52/59 62/72 96/108

Water Flow Volume m3/h 0.61 0.8 1.08

hydraulic Resistance kPa 30 30 40

Max Working Pressure MPa 1.6 1.6 1.6

Dimension
( W x D x H )

Net mm 894x518x240 894x518x240 1129x518x240

Packing mm 915x545x260 915x545x260 1150x545x260

Net/Gross Weight Kg 16.4/18.9 16.8/19.4 20.2/23.7

Inlet/Outlet Water Pipe Rc3/4" (DN20)

Drain Pipe R3/4" (DN20)

۱۲°C = ۷ ، دمای آب خروجی°C = ۱9.5 ، دمای آب ورودی°C = ۲۷ ، دمای مرطوب°C = ۱- شرایط تست ظرفیت سرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک
 ۶۰°C = ۲۱ ، دمای آب ورودی°C = ۲- شرایط تست ظرفیت گرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک

۳- سطح صدای دستگاه ها در اتاق های تست کامال بی صدا مورد آزمایش قرار گرفته است.
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204 mm

Horizontal Concealed Fan Coil Horizontal Concealed Fan Coilفن کویل سقفی توکار فن کویل سقفی توکار

* اعداد ذکر شده در تصاویر برای تمامی ظرفیت ها یکسان می باشد.
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Model GDF800P1 GDF1000P1 GDF1200P1 GDF1400P1

Air Volume

High speed CFM 800 1000 1200 1400

Medium Speed CFM 600 750 900 1050

Low Speed CFM 400 500 600 700

Cooling Capacity

High speed W 7200 9000 10800 12600

Medium Speed W 6129 7665 9189 10719

Low Speed W 4687 5862 7027 8197

Heating  Capacity

High speed W 10800 13500 16200 18900

Medium Speed W 9186 11485 13774 16066

Low Speed W 7025 8783 10533 12286

External Static Pressure Pa 12/30 12/30 12/30 12/30

Rows of Coil 3 3 3 3

Noise Level db ≤48 ≤50 ≤52 ≤54

Fan Motor

Fan Quantity 3 4 4 4

Motor Quantity 1 1 1 1

Power Input W 156/173 174/210 212/249 253/300

Water Flow Volume m3/h 1.39 1.56 1.92 2.25

hydraulic Resistance kPa 40 40 40 50

Max Working Pressure MPa 1.6 1.6 1.6 1.6

Dimension
( W x D x H )

Net mm 1319x518x240 1619x518x240 1719x518x240 1909x518x240

Packing mm 1340x545x260 1640x545x260 1740x545x260 1930x545x260

Net/Gross Weight Kg 26/30 31.3/35.8 33.4/38 35.6/41.1

Inlet/Outlet Water Pipe Rc3/4" (DN20)

Drain Pipe R3/4" (DN20)

Model A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

GDF800P1 1112 1148 1294 1052

GDF1000P1 1412 1448 1594 1352

GDF1200P1 1512 1548 1694 1452

GDF1400P1 1702 1738 1884 1642

* اعداد ذکر شده در تصاویر برای تمامی ظرفیت ها یکسان می باشد.
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۱۲°C = ۷ ، دمای آب خروجی°C = ۱9.5 ، دمای آب ورودی°C = ۲۷ ، دمای مرطوب°C = ۱- شرایط تست ظرفیت سرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک
 ۶۰°C = ۲۱ ، دمای آب ورودی°C = ۲- شرایط تست ظرفیت گرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک

۳- سطح صدای دستگاه ها در اتاق های تست کامال بی صدا مورد آزمایش قرار گرفته است.

Horizontal Concealed Fan Coil Horizontal Concealed Fan Coilفن کویل سقفی توکار فن کویل سقفی توکار
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High ESP Ducted Fan Coil

فن کویل کانالی

فن کویل کــــــانــالـــــــی
High ESP Ducted Fan Coil

غلبه بر فشار استاتیکی باال 
ـــا  ـــایر فضاه ـــه س ـــی ب ـــال  کش ـــت کان ـــل قابلی ـــوع فن کوی ـــن ن ای
ـــا  ـــار اســـتاتیکی ت ـــر فشـ ـــد ب ـــن ایـــن دســـتگاه می توان را دارد. فـ

ـــد. ـــه نمای Pa ۱۳۰ غلب

انتخاب جهت اتصال لوله ها به دستگاه
ــت اســتاندارد می باشــد امــا  ــه از ســمت چــپ، حال اتصــال لول
امــکان نصــب لولــه از ســمت راســت فن کویــل نیــز مطابــق  بــا 
اعــالم قبلــی مشــتری وجــود دارد. لولــه دریــن نیــز می توانــد از  

ســمت چــپ یــا راســت بــه فــن کویــل متصــل گــردد.

کویل سه ردیفه
اســتفاده از کویــل ســه ردیفــه بــه منظــور بــاال بــردن ظرفیــت 
حرارتــی و در عیــن حــال کــم کــردن ابعــاد دســتگاه می باشــد.

پلنیوم برگشت هوا
امکان برگشت هوا از پشت و یا زیر دستگاه وجود دارد.

فیلتر هوا
فیلتر هوا در طول زمان کارکرد دستگاه، کیفیت هوای مطلوب 

را تضمین می نماید.

برگشت هوا از پشت دستگاه برگشت هوا از زیر دستگاه

www.green-ac.ir
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Model A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

GDF800P1/H 860 683 530 653

GDF1000P1/H 860 683 530 653

GDF1200P1/H 960 783 630 653

GDF1600P1/H 1110 953 800 753

GDF1800P1/H 1260 1083 930 923

GDF2000P1/H 1560 1403 1250 1373

Model GDF800P1/H GDF1000P1/H GDF1200P1/H GDF1600P1/H GDF1800P1/H GDF2000P1/H 

Air Volume

High speed CFM 744 888 1130 1465 1732 2282

Medium Speed CFM 600 715 905 1170 1390 1823

Low Speed CFM 480 570 724 940 1112 1462

Cooling 
Capacity

High speed W 8290 9870 12040 15930 19110 24260

Medium Speed W 6640 7900 9630 12750 15290 19390

Low Speed W 5300 6310 7700 10200 12220 15530

Heating  
Capacity

High speed W 12370 15190 19600 24560 28660 39470

Medium Speed W 9890 12510 15680 19650 22930 31580

Low Speed W 7910 9720 12540 15730 18340 25290

External Static Pressure Pa 130 130 130 130 130 130

Rows of Coil 3 3 3 3 3 3

Noise Level db ≤48 ≤48 ≤48 ≤48 ≤48 ≤48

Fan Motor

Fan Quantity 1 1 1 2 2 2

Motor Quantity 1 1 1 1 2 2

Power Input W 280 370 600 700 750 1200

Water Flow Volume m3/h 1.6 1.88 2.39 3.08 3.65 4.5

hydraulic Resistance kPa 6 14 25 25 25 25

Max Working Pressure MPa 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Dimension
( W x D x H )

Net mm 860x770x430 860x770x430 960x770x430 1100x770x430 1260x770x430 1560x770x430

Packing mm 940x855x460 940x855x460 1040x855x460 1210x855x460 1432x920x522 1722x920x522

Net/Gross Weight Kg 50/55 50/55 51/61 65/74 76/93 94/122

Inlet/Outlet Water Pipe Rc1" (DN25)

Drain Pipe                                  R1" (DN25) R 1 " (DN40)

820 mm

413 mm
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• دارای پلنیوم و فیلتر
• شیر هواگیری دستی

• ارتفاع مناسب
• فیلتر قابل شستشو

130Pa غلبه بر فشار استاتیکی تا •

۱۲°C = ۷ ، دمای آب خروجی°C = ۱9.5 ، دمای آب ورودی°C = ۲۷ ، دمای مرطوب°C = ۱- شرایط تست ظرفیت سرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک
 ۶۰°C = ۲۱ ، دمای آب ورودی°C = ۲- شرایط تست ظرفیت گرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک

۳- سطح صدای دستگاه ها در اتاق های تست کامال بی صدا مورد آزمایش قرار گرفته است.

85 mm
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اتصال آب خروجی

اتصال آب ورودی

اتصال درین

A

B
C

D

60 m
m

90 m
m

65 mm

66 mm
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حفره آویز نگهدارنده

High ESP Ducted Fan Coil High ESP Ducted Fan Coilفن کویل کانالی فن کویل کانالی
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Wall Mounted Fan Coil ) Airboss Series (

فن کویل دیـــــــــواری ) سری ِایرباس (
Wall Mounted Fan Coil ) Airboss Series (

فیلتر قابل شستشو
دوره زمانـی بـرای شستشـوی ایـن نـوع فیلترها دو برابر بیشـتر 

از فیلترهـای معمولی می باشـد.

ریموت کنترل
ــدون  ــای ب ــوت کنترل ه ــق ریم ــن دســتگاه ها از طری ــرل ای کنت
ســیم صــورت می پذیرد.اســتفاده از کنترل هــای ســیمی نیــز در 
صــورت درخواســت مشــتری بــه صــورت Optional امکان پذیــر  

می باشــد.

تشخیص خودکار خطاها
اگــر خطایــی ایجــاد شــود نشــانگر روشــن شــده و کــد خطــا بــر 
روی کنتــرل کننــده ســیمی نشــان داده می شــود. بــا ایــن روش 

علــت خرابــی نیــز راحت تــر پیــدا می شــود.

امکان نصب شیر دوراهه یا سه راهه
امــکان نصــب شــیر دوراهــه یــا ســه راهه  بــا توجــه بــه نیــاز 

مصــرف کننــده وجــود دارد.
این شیر توسط خریدار از بازار قابل تهیه می باشد.

فن کویل دیواری )سری ِایرباس(

NEWDESIGNE
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Model A (mm) B (mm)  (mm) C

GWF300P1 300 850 198

GWF400P1 300 850 198

GWF600P1 315 970 235

GWF800P1 330 1100 235

• دارای ریموت کنترل بی سیم
• طراحی زیبا و منحصر به فرد

• عایق کاری مناسب
• تعمیر و نگهداری آسان

• فیلتر قابل شستشو

 Wall Mounted Fan Coil ) Airboss Series ( فن کویل دیواری ) سری ِایرباس (  Wall Mounted Fan Coil ) Airboss Series ( فن کویل دیواری ) سری ِایرباس (

Model GWF300P1 GWF400P1 GWF600P1 GWF800P1

Air Volume

High speed CFM 300 400 600 800

Medium Speed CFM 225 300 450 600

Low Speed CFM 150 200 300 400

Cooling Capacity

High speed W 2712 3618 5406 7210

Medium Speed W 2305 3075 4595 6129

Low Speed W 1763 2352 3514 4687

Heating  Capacity

High speed W 4070 5418 8155 10807

Medium Speed W 3460 4605 6989 9186

Low Speed W 2646 3522 5257 7025

Noise Level dB(A) 42/39/36 43/40/37 47/43/40 49/45/41

Fan Motor

Fan Quantity 1 1 1 1

Motor Quantity 1 1 1 1

Power Input W 52 62 96 134

Water Flow Volume m3/h 0.61 0.8 1.08 1.39

Hydrolic Resistance kPa 30 30 40 40

Max Working Pressure MPa 1.6 1.6 1.6 1.6

Dimension
( W x D x H )

Net (Body) mm 850x300x198 850x300x198 970x315x235 1100x330x235

Packing (Body) Net (Body) 885x360x270 885x360x270 1010x380x300 1140x390x300

Weight Net/Gross (Body) Kg 11/12.5 12.6/14.5 16/18 20/23

Inlet/Outlet Water Pipe Rc1/2" (DN15)

Drain Pipe R1/2" (DN15)

۱۲°C = ۷ ، دمای آب خروجی°C = ۱9.5 ، دمای آب ورودی°C = ۲۷ ، دمای مرطوب°C = ۱- شرایط تست ظرفیت سرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک
 ۶۰°C = ۲۱ ، دمای آب ورودی°C = ۲- شرایط تست ظرفیت گرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک

۳- سطح صدای دستگاه ها در اتاق های تست کامال بی صدا مورد آزمایش قرار گرفته است.
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Four-Way Cassette Fan Coil ) Airboss Series (

فن کویل کاستی چهار طرفه )سری ِایرباس(

فن کویل کاستی چهار طرفه ) سری ِایرباس (
Four-Way Cassette Fan Coil ) Airboss Series (

NEWDESIGNE

پمپ درین داخلی
پمپ درین داخلی قادر است آب حاصل از تقطیر را تا ارتفاع ۸۰۰ میلی متر باالتر از دستگاه خارج نماید.  

جعبه برق بهینه سازی شده
جعبه برق ضد حریق با قابلیت تعمیر و نگهداری آسان.

دریچه ورودی هوای تازه
هــوای تــازه می توانــد هــوای داخــل پنــل را بــه حالــت آســایش 

و مطلــوب نزدیکتــر نمایــد.

دریچه ورودی هوای تازه

۸۰۰ mm

www.green-ac.ir
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• قابلیت اتصال به هوای تازه
• دارای ریموت کنترل بی سیم

• دارای پمپ درین با ارتفاع آب دهی حداقل 800 میلی متر
• فن گریز از مرکز

• کم صدا
• تعمیر و نگهداری آسان

• قابلیت عیب یابی به صورت کدینگ
• فن سه سرعته

• تایمر روشن و خاموش
• اتو استارت

• فیلتر قابل شستشو
• قابلیت پرتاب باد به هشت جهت ) جدید (

Four-Way Cassette Fan Coil ) Airboss Series ( ) Airboss Series ( Four-Way Cassette Fan Coilفن کویل کاستی چهار طرفه ) سری ِایرباس ( فن کویل کاستی چهار طرفه ) سری ِایرباس (

Model G4WF300P1 G4WF400P1

Air Volume

High speed CFM 300 400

Medium Speed CFM 225 300

Low Speed CFM 150 200

Cooling Capacity

High speed W 2712 3618

Medium Speed W 2305 3075

Low Speed W 1763 2352

Heating  Capacity

High speed W 4070 5418

Medium Speed W 3460 4605

Low Speed W 2646 3522

Noise Level dB(A) ≤39 ≤40

Fan Motor

Fan Quantity 1 1

Motor Quantity 1 1

Power Input W 55 58

Water Flow Volume m3/h 0.62 0.7

Hydrolic Resistance kPa 26 27

Max Working Pressure MPa 1.6 1.6

Dimension
( W x D x H )

Net (Body) mm 570x570x260 570x570x260

Packing (Body) mm 650x650x290 650x650x290

Net (Panel) mm 650x650x55 650x650x55

Packing (Panel) mm 710x710x80 710x710x80

Weight
Net/Gross (Body) Kg 21.5/24.5 22/25

Net/Gross (Panel) Kg 3/5 3/5

Inlet/Outlet Water Pipe Rc3/4" (DN20)

Drain Pipe R3/4" (DN20)

G4WF 300/400P1

Panel

Indoor Unit
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Drain Outlet

Drain Pipe

Ceiling
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۱۲°C = ۷ ، دمای آب خروجی°C = ۱9.5 ، دمای آب ورودی°C = ۲۷ ، دمای مرطوب°C = ۱- شرایط تست ظرفیت سرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک
 ۶۰°C = ۲۱ ، دمای آب ورودی°C = ۲- شرایط تست ظرفیت گرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک

۳- سطح صدای دستگاه ها در اتاق های تست کامال بی صدا مورد آزمایش قرار گرفته است.
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Model G4WF600P1 G4WF800P1 G4WF1000P1 G4WF1200P1 G4WF1400P1

Air Volume

High speed CFM 600 800 1000 1200 1400

Medium Speed CFM 450 600 750 900 1050

Low Speed CFM 300 400 500 600 700

Cooling 
Capacity

High speed W 5406 7210 9018 10810 12611

Medium Speed W 4595 6129 7665 9189 10719

Low Speed W 3514 4687 5862 7027 8197

Heating  
Capacity

High speed W 8115 10807 13512 16205 18901

Medium Speed W 6898 9186 11485 13774 16066

Low Speed W 5275 7025 8783 10553 12286

Noise Level dB(A) ≤44 ≤45 ≤48 ≤50 ≤51

Fan Motor

Fan Quantity 1 1 1 1 1

Motor Quantity 1 1 1 1 1

Power Input W 96 134 165 189 225

Water Flow Volume m3/h 1.15 1.4 1.68 1.82 2.25

Hydrolic Resistance kPa 31 34 36 39 44

Max Working Pressure MPa 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Dimension
( W x D x H )

Net (Body) mm 835x835x250 835x835x250 835x835x290 835x835x290 835x835x290

Packing (Body) mm 910x910x310 910x910x310 910x910x350 910x910x350 910x910x350

Net (Panel) mm 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55

Packing (Panel) mm 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100

Weight
Net/Gross (Body) Kg 24.5/28 25.5/29 26.5/31 28/32.5 28/32.5

Net/Gross (Panel) Kg 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7

Inlet/Outlet Water Pipe Rc3/4" (DN20)

Drain Pipe R3/4" (DN20)

G4WF 600/800P1

G4WF 1000/1200/1400P1
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835 mm

778 mm
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Four-Way Cassette Fan Coil ) Airboss Series ( ) Airboss Series ( Four-Way Cassette Fan Coilفن کویل کاستی چهار طرفه ) سری ِایرباس ( فن کویل کاستی چهار طرفه ) سری ِایرباس (
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۱۲°C = ۷ ، دمای آب خروجی°C = ۱9.5 ، دمای آب ورودی°C = ۲۷ ، دمای مرطوب°C = ۱- شرایط تست ظرفیت سرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک
 ۶۰°C = ۲۱ ، دمای آب ورودی°C = ۲- شرایط تست ظرفیت گرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک

۳- سطح صدای دستگاه ها در اتاق های تست کامال بی صدا مورد آزمایش قرار گرفته است.
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Drain Pipe
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One-Way Cassette Fan Coil

فن کویل کاستی یک طرفه فن کویل کاســـتـــی یـک طـــرفـــــه
One-Way Cassette Fan Coil Unit

فیلتر قابل شستشو با دوره زمانی بلند مدت
دوره زمانی برای شستشـوی این نوع فیلترها دو برابر بیشـتر از 

فیلترهای معمولی بوده و سـرویس آن بسـیار سـاده می باشد.

امکان اتصال هوای تازه
ــود کیفیــت هــوای داخــل  ــد در بهب ــازه ورودی می توان هــوای ت

موثــر باشــد.

پمپ درین داخلی
ـی قــادر اســت آب حاصــل از تقطیــر را تــا  پمــپ دریــن داخـل

ارتفــاع ۷۰۰ میلی متــر باالتــر از دســتگاه خــارج نمایــد.  
۷۰۰ mm

عایق حرارتی دستگاه
ـی مناســب جهــت بــه حداقــل  طراحــی ویــژه بــا عایــق حرارـت
رســاندن میــزان تعریــق در دســتگاه صــورت گرفتــه اســت.
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• قابلیت اتصال به هوای تازه
• دارای ریموت کنترل بی سیم

• پمپ درین با ارتفاع آب دهی حداقل 700 میلی متر
• کم صدا

• تعمیر و نگهداری آسان
• قابلیت عیب یابی به صورت کدینگ

• فن سه سرعته
• تایمر روشن و خاموش

• اتو استارت
• فیلتر قابل شستشو

One-Way Cassette Fan Coil One-Way Cassette Fan Coilفن کویل کاستی یک طرفه فن کویل کاستی یک طرفه

Model G1WF300P1 G1WF400P1 G1WF500P1

Air Volume

High speed CFM 300 400 500

Medium Speed CFM 224 303 388

Low Speed CFM 153 200 253

Cooling Capacity

High speed W 2700 3600 4500

Medium Speed W 2460 3000 3715

Low Speed W 2057 2479 2920

Heating  Capacity

High speed W 4050 5400 6750

Medium Speed W 2770 3935 4900

Low Speed W 1774 2800 3505

Noise Level dB(A) 39/36/32 41/38/34 43/39/35

Fan Motor

Fan Quantity 1 1 1

Motor Quantity 1 1 1

Power Input W 52 62 76

Water Flow Volume m3/h 0.46 0.62 0.77

Hydrolic Resistance kPa 10.8 20 20

Max Working Pressure MPa 1.6 1.6 1.6

Dimension
( W x D x H )

Net (Body) mm 850x400x235 850x400x235 850x400x235

Packing (Body) mm 1040x478x310 1040x478x310 1040x478x310

Net (Panel) mm 1040x470x18 1040x470x18 1040x470x18

Packing (Panel) mm 1055x515x175 1055x515x175 1055x515x175

Weight
Net/Gross (Body) Kg 22/26 23/27 23/27

Net/Gross (Panel) Kg 4/6 4/6 4/6

Inlet/Outlet Water Pipe Rc3/4" (DN20)

Drain Pipe R3/4" (DN20)
47

0 
m

m

1040 mm 850 mm

890 mm

23
5 

m
m

18 mm

400 mm

320 mm

۱۲°C = ۷ ، دمای آب خروجی°C = ۱9.5 ، دمای آب ورودی°C = ۲۷ ، دمای مرطوب°C = ۱- شرایط تست ظرفیت سرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک
 ۶۰°C = ۲۱ ، دمای آب ورودی°C = ۲- شرایط تست ظرفیت گرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک

۳- سطح صدای دستگاه ها در اتاق های تست کامال بی صدا مورد آزمایش قرار گرفته است.
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Ceiling & Floor Fan coil

فن کویل سقفی - زمینی
فن کویل ســقـــفـی - زمــیــنـی

Ceiling & Floor Fan coil

طراحی فوق العاده باریک
ضخامــت ایــن دســتگاه فقــط ۲۰5 میلی متــر می باشــد کــه 
فضــای کمــی را اشــغال کــرده و بــرای حفــظ فضــا بســیار مناســب 

اســت.

تنوع در نصب
ــن و  ــر روی زمی ــودی ب ــه صــورت عم ــکان نصــب دســتگاه ب ام

افقــی بــر روی ســقف میســر می باشــد.

فن گریز از مرکز نوآوری شده
تمامــی دســتگاه ها در حالــت ســه ســرعته بــوده و قابلیــت 
تنظیــم جریــان هــوا مطابــق بــا ارتفــاع ســقف را دارا می باشــند.
ایــن نــوع فن هــا امــکان هوادهــی بــاال بــا صــدای کــم را داشــته 
ــاال و یکنواخــت را تامیــن  ــا کیفیــت ب و قــادر اســت هوایــی ب

نمایــد.

قابلیت پرتاب باد در چهار جهت
پرتــاب بــاد در ایــن دســتگاه بــه صــورت عمــودی و افقــی اســت 

و می توانــد بــاد را بــه گوشــه های اتــاق نیــز هدایــت کنــد.
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Model A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

GFF400P1 660 929 245 840 205

GFF600P1 660 1280 245 1192 205

GFF800P1 660 1280 245 1192 205

GFF1000P1 660 1630 245 1543 205

 Ceiling & Floor Fan coil فن کویل سقفی - زمینی

• دارای ریموت کنترل بی سیم
• بدنه باریک با ظاهر بسیار زیبا

• قابلیت نصب در سطوح عمودی و افقی
• کم صدا

• قابلیت پرتاب باد به چهار طرف با استفاده از تیغه های متحرک 
افقی و عمودی

 Ceiling & Floor Fan coil فن کویل سقفی - زمینی

Model GFF400P1 GFF600P1 GFF800P1 GFF1000P1

Air Volume

High speed CFM 400 600 800 1000

Medium Speed CFM 300 450 600 750

Low Speed CFM 200 300 400 500

Cooling Capacity

High speed W 3600 5406 7210 9000

Medium Speed W 3075 4595 6129 7665

Low Speed W 2352 3514 4687 5862

Heating  Capacity

High speed W 5418 8115 10807 13512

Medium Speed W 4605 6898 9186 11485

Low Speed W 3522 5275 7025 8786

Noise Level dB(A) ≤42 ≤48 ≤48 ≤50

Fan Motor

Fan Quantity 2 3 3 4

Motor Quantity 1 1 1 1

Power Input W 78 117 190 230

Water Flow Volume m3/h 0.62 0.98 1.25 1.58

hydraulic Resistance kPa 16 22 30 44

Max Working Pressure MPa 1.6 1.6 1.6 1.6

Dimension
( W x D x H )

Net mm 929x660x205 1280x660x205 1280x660x205 1631x660x205

Packing mm 1010x720x290 1360x720x290 1360x720x290 1710x720x290

Net/Gross Weight Kg 24/27 30/35 33/38 44/50

Inlet/Outlet Water Pipe Rc3/4" (DN20)

Drain Pipe R3/4" (DN20)

۱۲°C = ۷ ، دمای آب خروجی°C = ۱9.5 ، دمای آب ورودی°C = ۲۷ ، دمای مرطوب°C = ۱- شرایط تست ظرفیت سرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک
 ۶۰°C = ۲۱ ، دمای آب ورودی°C = ۲- شرایط تست ظرفیت گرمایشی: دمای هوای ورودی؛ دمای خشک

۳- سطح صدای دستگاه ها در اتاق های تست کامال بی صدا مورد آزمایش قرار گرفته است.
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Wiring Diagram Horizontal Concealed Fan Coil

نقشه برق فن کویل سقفی توکار

M 2

M 1

1
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Black

Blue

Red

Yellow

Black

Blue

Red

C 2

C 1

PE

Low

Mid

High

Natural

Switch ( User )

PE N L

220 V ͠ 50Hz

توضیحات :
مواردی که با خط چین ترسیم گردیده برای زمانی است که دستگاه فن کویل، دو موتور الکتریکی داشته باشد. 

M : موتور فن
C : خازن

نـــــقــــــشـــــــه بــــــــــرق
Wiring Diagram
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Wiring Diagram Wall Mounted Fan Coil

نقشه برق فن کویل دیواری
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توضیحات :
مواردی که با خط چین ترسیم گردیده برای زمانی است که دستگاه فن کویل، دو موتور الکتریکی داشته باشد. 

M : موتور فن
C : خازن

Wiring Diagram High ESP Ducted Fan Coil

نقشه برق فن کویل کانالی
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Wiring Diagram One-Way Cassette Fan Coil

نقشه برق فن کویل کاستی یک طرفه

Wiring Diagram Four-Way Cassette Fan Coil

نقشه برق فن کویل کاستی چهار طرفه
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L N 1 2 3 4

To Power Supply To Valve
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Wiring Diagram Ceiling & Floor Fan coil

نقشه برق فن کویل سقفی - زمینی
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