
 : پرده هوای میتسویی

درب )در داخل( و ایجاد یک هوای فشرده قابل کنترل پرده هوا دستگاهی است که با نصب در باالی سر 

 مزیت های زیر را به وجود می آورد: که به صورت عمودی از باال به سمت پایین می وزد،

 جلوگیری از تبادل حرارت و صرفه جویی در مصرف انرژی 

  داخل و جلوگیری از ورود هوای آلوده و دود و گرد و خاک از بیرون به حفظ هوای تمیز

 فضاهای داخلی

 جلوگیری از ورود حشرات از محل درب ورودی 

 کاربردهای پرده هوای میتسویی:

ان ها، پایانه های ساختمان های اداری، فروشگاه ها، مراکز خرید، هتل ها، بانک ها، بیمارست

کارخانجات مواد غذایی، ، ، کترینگ ها آشپزخانه های صنعتیها،  رانفرودگاهی/مسافری/مرزی، رستو

های مواد غذایی و ... در یک کالم هر جا که دری باشد نیاز به پرده هوا  بهداشتی و آرایشی، سردخانه

 است .

 : درباره ی مرکز خرید پرده هوای ایران

پرده هوا در ایران آماده ارائه  صنعتاری سال در بنیانگذ 81کارشناسان این مرکز با تجربه بیش از 

 خدمات تخصصی می باشند.

بخش صنعت به طور اخص کوله  ساختمان ها به طور اعم و درتجربه کاربرد های فراگیر پرده هوا در 

 بار ارزشمندی را برای ارائه خدمات مشاوره در بحث درب های ورودی به وجود آورده است.

فروش در سراسر کشور پشتوانه قدرتمندی در ارائه خدمات شبکه سراسری فروش و خدمات پس از 

 کارشناسی خواهد بود.-فنی

 مزایای پرده هوای میتسویی:

 نصب آسان در باالی درب 

 81 ماه گارانتی 

 ده سال خدمات پس از فروش 

 شبکه فروش، نصب و خدمات در سراسر کشور 



 در اندازه طول های متفاوت 

 ایجاد یک پرده نامرئی از هوا 

 یری از به هدر رفتن انرژیجلوگ 

 

   DM:                                                    Decorative Model پرده هوا میتسویی سری 

، استیل MDFنمای دستگاه متناسب با معماری ورودی می تواند قابل اجرا باشد از جمله رنگ بندی های 

 نقشه و تصویر و ...یا هر نوع تبلیغات محیطی یا هر نوع طرح و 

 الکترموتور تک فاز دو دور 

  سانتی متر 299و  819و 859و  829و  899و  09در سایز طولهای استاندارد 

 امکان اتوماتیک بودن با باز و بسته شدن درب ها 

 مجهز به ریموت کنترل 
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