
 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 

                                                              IM: Industrial Model پرده هوا سری 

  مدلهای صنعتی سریIM  سانتی متر ارائه می شود. 827و  07سایز طول  2در 

 رد مو به طور کلی برای درب های بلند کارخانجات و یا ورودی هایی که کنترل حشرات بیشتر

سایز طول  2توجه است، استفاده از این مدل پیشنهاد می گردد. عرض دهانه درب با ترکیبی از 

سانتی متر و در ارتفاع موثر مورد نظر محل نصب ما خواهد بود. فاکتور بسیار مهم در  827و  07

 انتخاب این مدل، عرض و ارتفاع درب و نوع کاربری مدنظر خریدار می باشد. اهمیت موضوع

فشار منفی یا مثبت نیز همچنان در درجه اول قرار دارد و همچنین جهت باد غالب منطقه با توجه 

 به موقعیت درب.

  در صورتی که نیاز و ضرورت پرده هوای صنعتی گرم در محل درب وجود داشته باشد، مدلهای

جی این سه فاز ما امکان مجهز شدن به کویل حرارتی آب گرم را دارد. در بررسی امکان سن

موضوع دقت بفرمایید که آیا امکان لوله کشی رفت و برگشت آب گرم از موتورخانه تا محل 

قطعا با توجه به درجه  سردرب  وجود دارد یا خیر. عنایت داشته باشید که پرده هوای گرم

حرارت آب تاسیسات شما در محل درب امکان به وجود آمدن هوای گرم عمودی خواهد آورد 

 وجه این تجهیزات وظیفه گرم کردن محل ورودی را نخواهد داشت.ولی به هیچ 

  مدلهای صنعتی قاعدتا نیاز به تابلوی حفاظت برق سه فاز خواهد داشت که این موضوع هم

توسط ما قابل ارائه خواهد بود و یا ارسال نقشه های تابلو به خریداران عزیز. در هر صورت در 

-میکروسوئیچ جهت اتوماتیک شدن و یا کلید روشنطراحی مدار قدرت و فرمان به نصب 

 خاموش در روی تابلو توجه شده است.

  حسب ضرورت به جای تابلوی برق می توان پیشنهاد اینورتر را بررسی نمود. این موضوع از

حیث ایجاد شرایط دور متغیر برای موتورهای سه فاز و قاعدتا حجم هوادهی متغیر با توجه به 

 ر اهمیت است.هزینه آن بسیار پ

 بدنه دستگاه از جنس گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک 

 (قابلیت تنظیم خروجی هوا با تیغه های ایرفویلAir Foil) 

  الکتروموتورIP54 Class F 
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