
خنک کننده تابلوهای الکتریکی

قابلیت های خنک کننده تابلوهای الکتریکی 

خنــک کننــده تابلوهــای الکتریکــی محصولــی 
و  بــرق  تابلو هــای  روی  بــر  کــه  اســت 
حســاس  تجهیــزات  کــه  محفظــه ای  یــا 
الکترونیکــی دارنــد، نصــب می گــردد. ایــن 
خنــک کننده هــا، بــرای  تنظیــم گرمــای 
و  برقــی  تجهیــزات  توســط  شــده  تولیــد 
بــرق  تابلو هــای  در  موجــود  الکترونیکــی 
ــای  ــا دم ــد ت ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
محیــط را در محدوده هــای مجــاز تعریــف 
تجهیــزات  و  قطعــات  ایــن  بــرای  شــده 
ــن  ــن ای ــد. همچنی ــه دارن ــت نگ ــاس، ثاب حس
از قطعاتــی کــه  بــرای حفاظــت  دســتگاه 
در اثــر افزایــش دمــای حاصــل از قطعــات 
اتاق هــای  در  کــه  الکترونیکــی  و  کنترلــی 
ــی رود. ــه کار م ــد،  ب ــیب می بینن ــرور آس س

این قطعات شامل:
CPU

Microprocessor

Graphic Card

Hard Disk

Drives

  دارای ظرفیت نامی تبرید
CE  دارای کمپرسور با استاندارد  

CE و نشان  B دارای فن های با استاندارد حفاظتی کاس  
  دارای قابلیت کنترل و  تنظیم دمای هوای برگشتی

  دارای نمایشگر دمای هوای محفظه
  قابلیت نصب در حالت دیواری یا  سقفی ) با داکت کشی سفارشی(

  دارای بدنه گالوانیزه با پوشش رنگ الکترو استاتیک
  امکان ساخت در ظرفیت های متنوع به صورت سفارشی

NEMA  , ASHRAE TC9.9.  طراحی مطابق با استانداردهای بین المللی  

7000 -5000 -3000 -1200 Btu/hr



نحوه نامگذاری خنک کننده تابلوهای الکتریکی

اندازه های ابعادی خنک کننده تابلوهای الکتریکی
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MODEL (INDOOR) W (mm) H (mm) D (mm)

T EC12-S1911

TEC30-S3811

TEC50-S5211

TEC70-S6811

Electrical Enclosures Air Conditioner Size

252

353

455

651

384

494
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خنک کننده تابلوهای الکترونیکی

1200 - 3000 Btu/h

خنک کننده تابلوهای الکترونیکی

5000 - 7000 Btu/h



جدول مشخصات فنی خنک کننده تابلوهای الکتریکی

مشــتریان محتــرم بــراي درخواســت خدمــات، مي تواننــد از طریــق تلفــن شــماره  41827 021 و تلگــرام شــماره 09129571278 و یــا 
بــا مراجعــه بــه نزدیکتریــن عاملیــت مجــاز تعمیراتــي شــرکت تهویــه، اقــدام نماینــد. نشــاني و شــماره تلفن هــاي عاملیــن مجــاز در  وب 

ســایت شــرکت تهویــه بــه نشــاني: www.tahvieh.com در دســترس همــگان مي باشــد.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Unit TEC12-S1911 TEC30-S3811 TEC50-S5211 TEC70-S6811

A35 - A35 W 380 818 1510 2050
A35 - A50 W 360 756 1350 1840

Power supply V, Hz 220 , 50 220 , 50 220 , 50 220 , 50
Internal m³/hr 190 380 520 680
External m³/hr 160 340 480 620

Electrical consumption W 260 504 750 1060
Rated current A 1.5 3 4.5 6.2
Max current A 2.1 4.1 6.5 9

Ambient °C +8 to +50 +8 to +50 +8 to +50 +8 to +50
Operating °C +20 to +50 +20 to +50 +20 to +50 +20 to +50

Protection category Standard _
Temperature control Internal thermostat _
Compressor type _ Reciprocating Reciprocating Reciprocating Reciprocating
Operating sound dB(A) 49 60 66 71

Height mm
Depth mm
Width mm

Weight Operating kg 18 25 50 58

factory setting +35 °C

Dimensions

Model

Cooling capacity
(EN 14511)

Air circulation

Temperature range

NEMA 4X

455 651
384 494

353252

R134 A
REFRIGERANTE




