
smoke management system
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Model

700-1400 380

700-1400 380

700-1400 380

50

50

50

9.7-19.1

11.7-22.0

12.7-25.4

Speed Air Speed Voltage Frequency

(A)
0.9-2.6

0.9-2.6

1.5-3.3

Current

CPV 200 S2/A2

CPV 220 S2/A2

CPV 250 S2/A2

(r.p.m)

5-20

10-41

700-1400 380 5016.1-32.6 2.2-5.6CPV 300 S2/A2 25-100

13-50

Thrust

(N) (m/s)            (V)  

دیفلکتور  الکتروموتور weg  دو سرعته

14

جعبه ترمینالپروانه بکوارد

جت فن رادیال بر خالف جت فن آکسیال هوا را از زیر دستگاه مکش مى کند، 
این در حالى است که جت فن آکسیال هوا را از پشت دستگاه مکش مى کند 
لذا زاویه بین مکش و دهش در جت فن رادیال 90 درجه مى باشد. مزیت جت 
فن رادیال نسبت به جت فن آکسیال در ارتفاع آن مى باشد که بین 25 تا 30 

سانتى متر است و جهت پارکینگ هاى با ارتفاع کم بسیار مناسب مى باشد.

• حذف کانال کشى افقى زیر سقف پارکینگ.
• کاهش افت فشار کانال عمودى.

• ارتفاع کم و کم حجم بودن جهت پارکینگ هاى کم ارتفاع.
• عدم نیاز به سایلنسر به علت آلودگى صوتى بسیار پایین. 

•  استخراج دود در حین آتش سوزى و بعد از آن.
•  فراهم کردن محیطى امن تر جهت خروج ساکنین و ورود آتش نشانها.

• مصرف انرژى پایین. 
• کارکرد دستگاه در 2 دور مختلف.

• عدم کاهش دید در دوربین هاى امنیتى و نظارتى.

مزایا

سرى

جت فن رادیال کتابى

CPV F300

RADIAL JET FAN

         قطعات

         مشخصات

گارد فن

(Hz)(Hz)
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      گواهینامه

• جت فن هاى رادیال در 4 سایز مختلف  قابل ارائه میباشند.
مطابق  دینامیکى  و  استاتیکى  باالنس  با  بکوارد،  رادیال  نوع  از  فلزى  پروانه   •
استاندارد DIN ISO1940 و با کیفیت باال بصورت قالبى با طراحى خاص جهت 

هوادهى بهینه ساخته مى شود. 
• جنس بدنه جت فن رادیال از ورق گالوانیزه مى باشد. 

• جت فن رادیال به جهت ایجاد دسیبل صداى پایین و برش هواى کمتر نسبت 
به جت فن آکسیال نیازى به سایلنسر ندارد.

• جت فن رادیال داراى 2 عدد پایه ى تعبیه شده بر روى بدنه جهت نصب به 
سقف پارکینگ مى باشد.

• گارد محافظتى بر روى دهانه ورودى جهت ایمنى و دیفلکتور بر روى دهانه 
خروجى جت فن جهت هدایت هوا نصب مى گردد.

دو  بصورت  برزیل   WEG برند  با  فایرریتد  نوع  از  رادیال  فن  الکتروموتورجت   •
H در رنج زمانى/دمایى  سرعته720/1440 دور، در کالس حرارتى شرایط ویژه 

C/2h°300 یا کالس حرارتى استاندارد F قابل ارائه مى باشد.

تراست باال High Trust: با توجه به تراست باالى دستگاه، هر عدد جت فن   •
رادیال قادر به تهویه فضاى بیشترى از جت فن هاى آکسیال مى باشد. این به 
این معناست که با تعداد دستگاه کمترى قادر به هدایت دود از محیط خواهیم بود. 
تعداد دستگاه کمتر به معناى کاهش میزان کابل کشى و تجهیزات کنترل و در 

نهایت هزینه ها پایین تر خواهد بود.

      نگهدارى آسان         مشخصات

داراى   400°C/2h, 300°C/2h, 200°C/2h هاى  رنج  در  ها  فن  جت 
از البراتور BSI مى   EN-12101-3 گواهینامه معتبر بر اساس استاندارد اروپایى

باشند.

با توجه به اینکه دستگاه به کانال متصل نمى باشد تمام قطعات آن به راحتى در 
دسترس مى باشند.

        ابعاد

CPV 200 S2/A2
CPV 220 S2/A2
CPV 250 S2/A2
CPV 300 S2/A2
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+98 21 88936108

+98 21 88809126             
www.payatahvieh.com
 

 Unit 15, 3dr Floor, No. 441
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