
 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 

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

 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 صنعتیا، ه فرودگاهی/مسافری/مرزی، رستوران

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

ده هوا در ایران آماده ارائه پر اری صنعتسال 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.

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

 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 

  به هدر رفتن انرژیجلوگیری از 

 

 

 : FMپرده هوای سری 

از پرفروش ترین مدلهای پرده هوا می باشد. این دستگاه با توجه به ارتفاع  FM40دستگاه های سری 

درب ها می تواند راندمان مشخصی داشته باشد. نصب موفق و تنظیم تیغه های نازل و با توجه به عامل 

ب، می تواند نقش مهمی در باال بردن راندمان عملکرد پرده فشار منفی و با مثبت ساختمان در محل در

 هوا داشته باشد.

این سری با توجه به داشتن امکان اتوماتیک شدن با باز و بسته شدن درب ها، بررسی کم تردد بودن یا 

پر تردد بودن درب را الزم خواهد داشت. به بیان ساده تر در صورت کم تردد بودن توصیه به استفاده 

 امکان اتوماتیک می شود.از 

نصب پرده هوا در داخل و باالی سردرب صورت می گیرد. در یک توضیح کلی پرده هوا هوای قسمتی 

را مکش می کند که  قرار به حفاظت آن است مگر در سردخانه های زیر صفر که مجبور به نصب بیرون 

 درب هستیم.

هیچگونه کار حرارتی انجام نخواهد داد و صرفا در محل درب، هوای موجود را مکش و  FM40سری 

 دمش خواهد کرد.

جهت نصب اگر باالی سردرب دیوار باشد که به سادگی نصب انجام خواهد شد ولی در اغلب موارد 

ورت هر ص باالی درب ها پنجره یا کتیبه ی شیشه ای است که نیاز به ساخت کالف فلزی خواهد بود. در



محل نصب دقیقا باالی درب خواهد بود به نحوی که نازل پرده هوا در کمترین فاصله از کف زمین 

 پرتاب باد نماید.

دید نمایید و یا با شماره تلفن های  www.iranaircurtain.comجهت کسب اطالعات بیشتر از سایت 

 تماس حاصل نمایید. 03-22880122

 مرکز خرید پرده هوای ایران )میتسویی(


