گروه صنعتی تی تاک

مدیریت  :خانم مهندس حسن پور

گروه صنعتی بازرگانی
تولید انواع جت هیترهای موشکی صنعتی

این دستگاه جزء دسته دستگاه های موشکی ( جت
هیتر ) می باشد که با استفاده از برق تک فاز  -سه
فاز ،گرمایش مورد نیاز را توسط المنت های صنعتی
فنر دار جهت افزایش ذخیره گرما و افزایش بازدهی

(ساخت کشور ترکیه) تامین و پرتاب گرمایش ایجاد
شده را توسط فن تعبیه شده در پشت دستگاه انجام
می دهد .پرتاب گرمای این دستگاه  3الی  8متر بوده
و گرمایش فضاهای صنعتی را با استفاده از چرخش
پیوسته هوای درون سالن تامین می کند .این دستگاه
هیچ گونه آالیندگی نداشته و مناسب برای تمامی
گلخانه ها  ،دامداری و مرغداری  ،سالن قارچ و  ...می
باشد.

www.ttakc.com

جت هیتر موشکی برقی
طراحی مهندسی و ایمن دستگاه با  3نوع ترموستات متفاوت
بدنه استیل خالص ( استیل نگیر )
گرمایش فوق العاده و افزایش سریع دما
الکتروفن پر قدرت و پرتاب بال
مجهز به ترموستات محیطی و ترموستات فن ترموستات ایمنی دستگاه و ترموستات الکتروفن
مجهز به سوکت مخصوص ( تک فاز  -سه فاز )
تابلو برق کامل و مجهز به کنتاکتور اتصال برق سه فاز جهت محافظت دستگاه
طراحی و تولید به صورت چرخدار – پایه دار – سقفی ( به درخواست) با حمل آسان

قابل استفاده در :
گلخانه
مرغداری و دامداری
سوله های صنعتی
انبار نگهداری مواد
سالن پرورش قارچ
محیط های اداری و تجاری

الکتروفن دستگاه

الکترو فن تعبیه شده در پشت دستگاه وظیفه پخش گرمایش تولیدی توسط دستگاه را در محیط مورد استفاده دارد  .در حقیقت
این دستگاه با مکش هوای سرد از پشت دستگاه و عبور آن از المنت های تعبیه شده در دستگاه با سیرکوله پیوسته هوا دمای
فضای مورد استفاده را بال برده و فضا را به خوبی گرم می کند.

نکته ای که در بکارگیری دستگاه باید مورد توجه قرار گیرد اینست که  :حتما فن دستگاه باید هوای داخل محیط را به
دستگاه تزریق کند و تعبیه فن دستکاه در بیرون از محیط مورد استفاده باعث افت بازدهی دستگاه می گردد

المنت تولید گرمایش :

تولید گرمایش برای گرم کردن توسط المنت های ساخت شرکت ترکیه ،تعبیه شده در دستگاه های جت هیتر
برقی صورت میگیرد  .فنر تعبیه شده روی المنت ،قابلیت ذخیره چندین برابر گرمایش تولید شده و در نتیجه
افزایش بازدهی دستگاه را فراهم می کند.

نکته قابل توجه در استفاده دستگاه اینست که  :نشستن گرد و خاک روی المنت ها باعث اسیب به المنت ها شده لذا
توضیه می شود دستگاه در محیطی استفاده شود که فاقد گردو غبار بوده و در صورت اجبار در استفاده المنت های دستگاه
باید هر روز سرویس شود.

دستگاه

سیستم

مشخصات فنی
✓

توان مصرفی  5-3کیلو وات

✓

جریان مصرفی 13و 22آمپر

تک فاز

✓

ابعاد دستگاه 80*30

مجهز به ترموستات محیطی

✓

قابلیت نصب به صورت زمینی و سقفی

به همراه  1.5متر کامل مخصوص

✓

المنت فنر دار ترکیه  6ماه گارانتی

✓

الکتروفن دمنده

✓

توان مصرفی  12کیلو وات ( قابل تنظیم روی  2حالت  9و  12کیلو وات)

سه فاز

✓

جریان مصرفی  18آمپر

مجهز به ترموستات محیطی

✓

ابعاد دستگاه 100*35

مجهز به سوکت اتصال به برق سه فاز

✓

قابلیت نصب به صورت زمینی و سقفی

تابلو برق کامل

✓

 4عدد المنت  10میلیمتری  3کیلو وات فنر دار ساخت ترکیه  6ماه گارانتی

همراه با 0.5متر کابل مخصوص

الکتروفن دمنده

و  18ماه گارانتی

✓ توان مصرفی  15کیلو وات ( قابل تنظیم روی  2حالت  12و  15کیلو وات )

سه فاز

✓ جریان مصرفی  22آمپر

مجهز به ترموستات محیطی

✓ ابعاد دستگاه 105*55

مجهز به سوکت اتصال به برق سه فاز

✓ قابلیت نصب به صورت زمینی و سقفی

تابلو برق کامل

✓  5عدد المنت  10میلیمتری  3کیلو وات فنر دار ساخت ترکیه  6ماه گارانتی

همراه با 0.5متر کابل مخصوص

و  18ماه گارانتی

✓ توان مصرفی  18کیلو وات ( قابل تنظیم روی دو حالت 15و 18کیلو وات )
✓ جریان مصرفی  27آمپر

مجهز به ترموستات محیطی

✓ ابعاد دستگاه 110*65

مجهز به سوکت اتصال به برق سه فاز

✓ قابلیت نصب به صورت زمینی و سقفی

تابلو برق کامل

✓  6عدد المنت  10میلیمتری  3کیلو وات فنر دار ساخت ترکیه  6ماه گارانتی

همراه با 0.5متر کابل مخصوص

و  18ماه گارانتی

✓ توان مصرفی  24کیلو وات ( قابل تنظیم روی دو حالت  18و  24کبلو وات )
✓ جریان مصرفی  37آمپر

مجهز به ترموستات محیطی

✓ ابعاد دستگاه 115*65

مجهز به سوکت اتصال به برق سه فاز

✓ قابلیت نصب به صورت زمینی و سقفی

تابلو برق کامل

✓  8عدد المنت  10میلیمتری  3کیلو وات فنر دار ساخت ترکیه  6ماه گارانتی

همراه با 0.5متر کابل مخصوص

✓ الکتروفن دمنده

✓ توان مصرفی  30کیلو وات ( قابل تنظیم رو  2حالت  24و  30کیلو وات )
✓ جریان مصرفی  45آمپر

مجهز به ترموستات محیطی

✓ ابعاد دستگاه 125*70

مجهز به سوکت اتصال به برق سه فاز

✓ قابلیت نصب به صورت زمینی و سقفی

تابلو برق کامل

✓  10عدد المنت 10میلیمتری 3کیلو وات فنر دار ساخت ترکیه  6ماه گارانتی

همراه با 0.5متر کابل مخصوص

✓ الکتروفن دمنده

 450الی 600متر مکعب فضای بسته

 650الی 750متر مکعب فضای بسته

دستگاه
سه فاز

و  18ماه گارانتی

 300الی  400متر مکعب فضای بسته

دستگاه
سه فاز

و  18ماه گارانتی

 150الی  250متر مکعب فضای بسته

دستگاه
سه فاز

✓ الکتروفن دمنده

 50الی  120متر مکعب فضای بسته

و  18ماه گارانتی

دستگاه

✓ الکتروفن دمنده

فضای گرمایشی

دستگاه

 800الی 1000متر مکعب فضای بسته

