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دریچه ورودی هوا
AIR INLET

Application

Poultry Farms

موارد استفاده
مرغداری ها

NTA SERIES

میزان هوادهی)متر مکعب بر ساعت(در فشار استاتیک
Air Flow (m3/h) vs Static Pressure

ابعاد )خارجی(
Dimensions (External)

ابعاد )داخلی(
 Dimensions (Internal)

10 PA 20 Pa 40 Pa
ارتفاع )سانتیمتر(
Height (cm)

عرض )سانتیمتر(
Width (cm)

طول )سانتیمتر(
Length (cm)

ارتفاع )سانتیمتر(
Height (cm)

عرض )سانتیمتر(
Width (cm)

طول )سانتیمتر(
Length (cm)

1350 1950 2800 16 32 60 15 26 55

Packing: Carton (61x60x34 cm) (4 Pieces) بسته بندی : کارتن )34×60×61 سانتیمتر( )حاوی 4 عدد(

ویژگی ها
نصب آسان و سریع

کاهش بیماری های طیور
صرفه جویی در مصرف سوخت و برق

قابلیت اتصال به سیستم اتوماسیون سالن
کنترل جهت ورود هوا با استفاده از قابلیت درب بالدار

سیستم شبکه ای برای جلوگیری از ورود حیوانات وحشی از خارج
قابلیت نصب وینچ دستی یا موتور گیربکس بنا به سفارش مشتری

بدنه از جنس ABS مقاوم در برابر حرارت و رطوبت، با دوام و استحکام باال
درب دریچه 2 الیه با عایق صوتی و حرارتی پلی استایرن EPS با دانسیته باال

فنرهای استنلس استیل از نوع کششی و مقاوم در برابر رطوبت، خوردگی و زنگ زدگی با قابلیت کشسانی باال

دریچه ورودی هوا

Stainless spring steels are made tensile strength, resistance to hot and humid, Corrosion and rusting with high elasticity
The unit is made by Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), resistance to hot and humid, with high durability and sturdy
2-layer hinged door with high-density polystyrene EPS and thermal insulation 
Keep energy consumption to a minimum or reduce energy consumption 
Mounting hand winch or gearbox according to customers’ requests
The unit has the ability to connect to the hall automation system
Grid system to prevent the entry of wild animals from outside
Airflow direction control can be adjusted using flaps 
Reduction of poultry diseases
Easy and quick installation

AIR INLET
Features



شـرکت نیـرو تـهویه البـرز تولید کننده تخصصی سیستم های سرمایش و گرمایشی
4

واحد خدمات پس از فروش
با استفاده از دانش متخصصین مجرب  بالغ بر 20 سال در زمینه سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه،  با تجربه ای  این واحد 

جوابگوی تمام نیازهای خدماتی و تامین قطعات محصوالت شرکت نیرو تهویه البرز می باشد.

زمینه فعالیت واحد خدمات پس از فروش:
     اطمینان دادن از کیفیت محصول

     ارائه خدمات با برترین کیفیت به مشتریان
     ارائه پشتیبانی پیش از فروش به نمایندگان فروش
     ارائه سرویس، نظارت و پشتیبانی نمایندگان خدمات

     ارائه خدمات به مشتریان در دوره گارانتی و خارج از مدت زمان گارانتی
     نظارت بر گردش مکانیزه امور و تطبیق آن ها با اصول گواهینامه های معتبر و اخذ آن ها
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AFTER-SALES-SERVICES Department
We have over 20 years’ experience in the heating, ventilation and air conditioning industry (HVAC) and responsible for all 

services and product parts supply requirement using knowledge of Professional expertise. 

The context of after sales department activities:
     Providing excellent Customer Service
     Ensuring the quality of a service or product and operates safely
     Providing pre-sales support for extreme partners and representatives
     Providing services, supervisor, and support customer Service representatives
     Monitor the mechanization of affairs and adapt them to the principles of valid certificates and obtain them
     Providing customers about their warranty and consumer guarantees rights (support customer in both warranty and out - of -
     warranty)




