
Fan Coil Unit



ش��رکت بدرت��ک الکتری��ک از جمله ش��رکت�های تابعه ش��رکت 
سرمایه�گذاری گروه بدر است. سابقه طوالنی فعالیت�های اقتصادی 
موسس��ین شرکت سرمایه�گذاری گروه بدر در زمینه تولید و صنایع 
الکترونیک به بیش از نیم قرن می�رس��د. ش��رکت بدرتک الکتریک 
در س��ال 1383 به منظ��ور تمرکز تمامی فعالیت�ه��ای مرتبط به 
حوزه صنایع تهویه مطبوع به صورت سازمان یافته در یک شرکت، 
توسط شرکت سرمایه�گذاری گروه ب�در تأسیس گردید. این شرکت 
نماینده انحصاری خدمات مشتریان دستگاه�های تهویه مطبوع کریر، 
سیس��تم�های تهویه مطبوع میدیا، توشیبا و تک الکتریک در ایران 
می�باشد. در حال حاضر ش��رکت بدرتک الکتریک با داشتن شبکه 
گس��ترده فروش و خدمات پس از فروش در سراسر ایران، خدمات 
متنوعی را به مشتریان ارائه می�نماید. از جمله این خدمات می�توان 
به محاسبه و طراحی، نصب و راه اندازی، پشتیبانی از محصوالت و 
تأمین قطعات و... برای انواع دس��تگاه�های تهویه مطبوع و کولرهای 

گازی ارائه شده توسط شرکت، اشاره نمود.
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 CFM 600 تا  CFM 300 تنوع ظرفیت هوادهی از     •
•     داراي شیر سه راهه برقي جهت كنترل دبي آب به منظور تثبیت دماي اتاق و ايجاد آسايش بیشتر 

شود فضاي كمي از ساختمان را اشغال نمايد و نصب آن آسان باشد  •     طراحي باريك و ظريف دستگاه باعث مي�
•     داراي نمايشگر LCD روي فن كويل 

LCD مجهز به ترموستات بر روي فن كويل با كنترل از راه دور همراه با نمايشگر     •
•     قابلیت زمان�بندی 24 ساعته 

•     مجهز به دريچه خودكار توزيع هوا

MKG-300MKG-400MKG-500MKG-600مـدل

حجم هوادهي
CFM300400500600

m3/h5106808501020

ظرفيت سرمايش
W2638307740744455

Btu/h9000105001390015200

ظرفيت گرمايش
W3693433856866300

Btu/h12600148001940021500

dB(A)35/29/2437/31/2639/33/2840/34/24شدت صدا

LPH456529701766دبي آب

kPa18222629اُفت فشار آب

يونيت داخلی

(W×D×H) ابعادmm915 x210x2901070 x210x3161070 x210x316

(W×D×H) بسته�بنديmm1020X300X3851180X300X4101180X300X410

بندي / خالص kg12/1612/1615/1915/19وزن بسته�

های رابط قطر لوله�

mm(inch)19.1(3/4)19.1(3/4)19.1(3/4)19.1(3/4)آب ورودي

mm(inch)19.1(3/4)19.1(3/4)19.1(3/4)19.1(3/4)آب خروجي

mmΦ20Φ20Φ20Φ20لوله درين

فـن كويـل ديـواري



CFM 600 تا  CFM 300 تنوع ظرفیت هوادهی از     •
•     جريان هوای يکنواخت با كمترين سطح صدا

های كاذب با ارتفاع كم •     بدنه بسیار باريك با قابلیت نصب در سقف�
•     مجهز به پمپ درين با قابلیت پمپاژ آب تقطیر شده تا ارتفاع 75 سانتی�متر

•     جريان هواي يکنواخت
•     قابلیت نصب سريع، سرويس و نگهداری آسان

•     قابلیت زمان�بندی 24 ساعته جهت روشن وخاموش شدن 
•     مجهز به دريچه خودكار توزيع هوا
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MKC-600 MKC-400 MKC-300
 

مـدل

600 400 300 CFM

سرعت باال

حجم هوادهی

1000 680 510 m³/h

500 370 270 CFM

سرعت متوسط
850 629 459 m³/h

450 341 240 CFM

سرعت پایین
762 580 408 m³/h

5.7 3.78 3.01 kw سرعت باال

5.3ظرفیت سرمایش 3.58 2.79 kw سرعت متوسط

5 3.38 2.56 kw سرعت پایین 

9.6 6.81 5.39 kw سرعت باال

8.9ظرفیت گرمایش 5.86 4.69 kw سرعت متوسط

8.2 5.11 4.04 kw سرعت پایین

27.1 14.5 10.1 kpa افت فشار آب

3 3 3 Qty تعداد ردیف

Φ9.53 Φ9.53 Φ9.53 mm قطر لوله�ها

1.6 1.8 1.8 mm فاصله فین�ها

1150x305 600x229 600x229 mm )LxH( ابعاد کویل 

1 1 1 Qty تعداد فن موتور

44 40 38 W توان فن موتور

44/40/37 40/37/35 38/35/33 dB)A( )Hi/Med/Low(شدت صدا

1/2 3/4 3/4 Inch )internal(قطر لوله ورودی و خروجی آب

1/2 3/4 3/4 Inch )external thread(قطر لوله درین 

31/38 23/27 23/27 kg )unit(بندی خالص/بسته�

وزن
9/12 4/7 4/7 kg )panel( بندی خالص /بسته�

1200x198x655 850x235x400 850x235x400 mm )unit(خالص

)WxHxD( ابعاد
1420x10x755 1050x18x470 1050x18x470 mm )panel( خالص

1380x265x775 1080x310x460 1080x310x460 mm )unit( بندی بسته�

1500x110x870 1120x172x540 1120x172x540 mm )panel( بندی بسته�

فن كويل كاستی يک طرفه



 CFM 500 تا  CFM 300 تنوع ظرفیت هوادهی از     •
های كاذب با ارتفاع محدود  •     طراحی فشرده با قابلیت نصب در سقف�

•     مجهز به فن پیچي 3 بعدي به منظور كاهش مقاومت هوا 
•     جريان هوای يکنواخت با كمترين سطح صدا

•     مجهز به پمپ درين با قابلیت پمپاژ آب تقطیر شده تا ارتفاع 50 سانتی�متر
•     جريان هواي چهار جهته

LCD مجهز به ترموستات بر روي فن كويل با كنترل از راه دور همراه با نمايشگر     •
•     قابلیت نصب سريع، سرويس و نگهداری آسان

•     قابلیت زمان�بندی 24 ساعته 
•     مجهز به دريچه خودكار توزيع هوا
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MKD-500MKD-400MKD-300مـدل

حجم هوادهي
CFM500400300

m3/h850680510

Kw4.503.703.00ظرفيت سرمايش

Kw5.9953.99ظرفيت گرمايش

L/min12.910.78.7دبي آب

kPa161514اُفت فشار آب

dB(A)45/42/3442/39/3236/33/28شدت صدا

قطر لوله�هاي رابط

Inch3/43/43/4آب ورودی

Inch3/43/43/4آب خروجی

mmODΦ25لوله درين

وزن
(unit)خالص/بسته بندیkg17.5/22.517.5/22.517.5/22.5

(panel)خالص/بسته بندیmm333

(W×D×H) ابعاد

(unit)خالصmm575x261x575575x261x575575x261x575

(panel)خالصmm647x50x647647x50x647647x50x647

(unit)بندی mm705x340x705705x340x705705x340x705بسته�

(panel)بندی mm715x123x715715x123x715715x123x715بسته�

فن كويل كاستی چهار طرفه كامپکت
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 CFM 1500 تا  CFM 300 تنوع ظرفیت هوادهی از     •
•     سرمايش موثر، يکنواخت و سريع با خروجي هواي چهار طرفه 

•     داراي فن پیچي 3 بعدي به منظور كاهش مقاومت هوا 
•     توزيع يکنواخت هوا در محیط 

•     نصب و نگهداري آسان 
•     مجهز به پمپ درين با قابلیت پمپاژ آب تقطیر شده تا ارتفاع 75 سانتی�متر

LCD مجهز به ترموستات بر روي فن كويل با كنترل از راه دور همراه با نمايشگر     •
•     قابلیت زمان�بندی 24 ساعته 

•     قابلیت اتصال به هواي تازه 
•     مجهز به دريچه خودكار توزيع هوا

•     اشغال فضای بسیار كم در سقف كاذب
•     به علت فشردگي دستگاه�ها و وزن كم آن براي نصب احتیاج به باالبر ندارد  
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MKA-600R(A)MKA-750R(A)MKA-850R(A)مـدل

حجم هوادهي
CFM600750850

m3/h100012501400

ظرفيت سرمايش
W571869877268

Btu/h195102384024800

ظرفيت گرمايش
W96631155312415

Btu/h329703942042360

(Hi/Med/Low)شدت صدا(dB)A45/41/3646/42/3747/43/38

l/min16.420.020.8دبي آب

kPa23.825.227اُفت فشار آب

يونيت داخلي

(W×D×H) ابعادmm840×230×840840×300×840

(W×D×H) بندي mm955×247×955955×317×955ابعاد بسته�

kg29/3635/42وزن بسته�بندي / خالص

پانل

(W×D×H) ابعادmm950×46×950

(W×D×H) بندي mm1035×90×1035ابعاد بسته�

kg6/9وزن بسته�بندي / خالص

هاي رابط قطر لوله�

inchRC3/4” internal threadآب ورودي

inchRC3/4” internal threadآب خروجي

inchEVA+LDPE 3/4” external threadلوله درين

فـن كويـل كاستـي چهـار طـرفـه

فـن كويـل كاستـي چهـار طـرفـه

MKA-950R(A)MKA-1200R(A)MKA-1500R(A)مـدل

حجم هوادهي
CFM95012001500

m3/h160020002550

ظرفيت سرمايش
W82201039012866

Btu/h280503545043900

ظرفيت گرمايش
W138451758521043

Btu/h472406000071800

(Hi/Med/Low)شدت صداdB(A)48/44/3949/45/4050/46/41

l/min23.629.836.9دبي آب

kPa31.24440اُفت فشار آب

يونيت داخلي

(W×D×H) ابعادmm840×300×840

(W×D×H) بندي mm955×317×955ابعاد بسته�

kg35/42وزن بسته�بندي / خالص

پانل

(W×D×H) ابعادmm950×46×950

(W×D×H) بندي mm1035×90×1035ابعاد بسته�

kg6/9وزن بسته�بندي / خالص

هاي رابط قطر لوله�

inchRC3/4” internal threadآب ورودي

inchRC3/4” internal threadآب خروجي

inchEVA+LDPE 3/4” external threadلوله درين
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 CFM 2200 تا  CFM 800 تنوع ظرفیت هوادهی از     •
•     دارای فشار استاتیکی باال و قابلیت كانال كشی جهت توزيع متناسب هوا در فضاهای مختلف

•     بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه سخت ومحکم
•     هزينه نگهداری و نصب پايین

•     قابلیت جدا كردن فیلتر جهت تعويض و يا تمیزكردن آن از سه جهت )چپ ، راست و پايین(
•     امکان برداشتن پنل و دسترسي آسان به اجزاء داخلي به منظور سرويس و تمیز كردن اجزا

•     مجهز به فیلتر قابل شستشو 
هاي مختلف  •     قابلیت اطمینان و راندمان باال در ظرفیت�

•     دارای سینی تخلیه درين از جنس گالوانیزه
•     داراي فن سانتريفوژ  3 سرعته 

•     قابلیت اتصال به هواي آزاد 
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MKT3H-800G70MKT3H-1000G70MKT3H-1200G70MKT3H-1400G70مـدل

حجم هوادهي
m3/h1360170020402380

CFM800100012001400

)kW( 6.68.81012ظرفيت سرمايش

)kW( 9.713.21517.9ظرفيت گرمايش

m3/h 1.111.511.712.05دبي آب

kPa 8242436اُفت فشار

Pa 70707070فشار استاتيك خارجي استاندارد

قطر لوله�های رابط

RC3/4” internal threadآب ورودي

RC3/4” internal threadآب خروجي

ZG3/4” external threadلوله درين

)W×H×D( ابعاد خالصmm946×400×816946×400×816946×400×816946×400×816

mm1015×480×8571015×480×8571015×480×8571015×480×857بسته�بندي

kg50525254وزن خالص

kg55575759وزن بسته�بندي

MKT3H-1600G100مـدل
MKT3H-1600EG100

MKT3H-1800G100
MKT3H-1800EG100

MKT3H-2200G100
MKT3H-2200EG100

حجم هوادهي
m3/h272030603740

CFM160018002200

)kW( 14.115.819.9ظرفيت سرمايش

)kW( 21.223.830ظرفيت گرمايش

m3/h 2.422.723.43دبي آب

kPa 5290130اُفت فشار

Pa 100100100فشار استاتيك خارجي استاندارد

)Hi/Med/Low(62/58/5363/60/5366/63/58شدت صدا

قطر لوله�های رابط

RC3/4” internal threadآب ورودي

RC3/4” internal threadآب خروجي

ZG3/4” external threadلوله درين

)W×H×D( ابعاد خالصmm1290×400×8091290×400×8091290×400×809

)W×H×D( بندي mm1015×450×8571015×450×8571015×450×857ابعاد بسته�

kg505252وزن خالص

بندي kg555757وزن بسته�

فن كويل كانالي

فن كويل كانالي
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 CFM 1400 تا  CFM 200 تنوع ظرفیت هوادهی از     •
•     طراحی خاص و فشرده با كمترين سطح صدا

•     بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه سخت ومحکم
•     هزينه نگهداری و نصب پايین

•     كم حجم با وزن پايین
•     قابلیت جدا كردن فیلتر جهت تعويض و يا تمیزكردن آن از سه جهت )چپ ، راست و پايین(

•     مجهز به فیلتر قابل شستشو 
•     دارای سینی تخلیه درين از جنس گالوانیزه

•     داراي فن سانتريفوژ 3 سرعته 
•     دارای كويل سه رديفه
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MKT3-200MKT3-300MKT3-400MKT3-500مـدل

حجم هوادهي
m3/h340510680850

CFM200300400500

kW2.13.34.24.8ظرفيت سرمايش

kW3.55.36.87.9ظرفيت گرمايش

)Hi/Med/Low(شدت صداdB)A(35/32/2636/33/2737/34/2840/36/30

m3/h0.360.560.720.83دبي آب

kPa14161824اُفت فشار آب

قطر لوله�هاي رابط

”Inch RC3/4” RC3/4” RC3/4” RC3/4آب ورودي

”Inch RC3/4” RC3/4” RC3/4” RC3/4آب خروجي

”InchZG3/4”ZG3/4”ZG3/4”ZG3/4لوله درين

mm757×241×526812×241×526912×241×526912×241×526ابعاد خالص )W×D×H(ابعاد

وزن

kg18192525وزن خالص

بندي kg22232828وزن بسته�

MKT3-600MKT3-800MKT3-1000MKT3-1200مـدل

حجم هوادهي
m3/h1020136017002040

CFM60080010001200

kW5.87.99.111.5ظرفيت سرمايش

kW1013.61620.3ظرفيت گرمايش

)Hi/Med/Low(شدت صداdB)A(42/36/3243/39/3345/42/3546/42/36

m3/h0.891.361.561.98دبي آب

kPa36393239اُفت فشار آب

هاي رابط قطر لوله�

”Inch RC3/4” RC3/4” RC3/4” RC3/4آب ورودي

”Inch RC3/4” RC3/4” RC3/4” RC3/4آب خروجي

”InchZG3/4”ZG3/4”ZG3/4”ZG3/4لوله درين

mm1135×241×5261435×241×5261540×241×5261830×241×526ابعاد خالص )W×D×H(ابعاد

وزن

kg28343744وزن خالص

بندي kg31374148وزن بسته�

فن كويـل سقفي توكـار

فن كويـل سقفي توكـار



 CFM 900 تا  CFM 150 تنوع ظرفیت هوادهی از     •
•     مناسب براي فضاهاي مختلف همچون آپارتمان�ها، هتل�ها، مدارس و اداره�ها و ... 

•     استفاده از دمنده گالوانیزه براي ايجاد صداي كمتر و راحتي بیشتر 
•     مکش هوا از زير و دهش از روبه�رو 

•     طراحي باريك و زيباي بدنه 
•     عملکرد آرام  و بي صدا 

•     نصب سريع و آسان 
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MKF4(5)-150MKF4(5)-250MKF4(5)-300MKF4(5)-400MKF4(5)-450مـدل

حجم هوادهي
CFM150250300400450

m3/h255425510680765

ظرفيت سرمايش
W11501870253032703970

Btu/h3925638086301118513500

ظرفيت گرمايش
W25404170564072208850

Btu/h866514230192452463530195

dB(A)3235373941شدت صدا

LPH197323435562683دبي آب

kPa16.59.313.58.69.5اُفت فشار آب

(W×D×H) ابعادmm800×626×220800×626×2201000×626×2201000×626×2201200×626×220

(W×D×H) بندي mm889×722×312889×722×3121089×722×3121089×722×3121289×722×312بسته�

kg22.5/26.522.5/26.526/3126/3132.5/38وزن بسته�بندي / خالص

قطر لوله�هاي رابط

mm3/4G3/4G3/4G3/4G3/4Gآب ورودي

mm3/4G3/4G3/4G3/4G3/4Gآب خروجي

mmφ16φ16φ16φ16φ16لوله درين

MKF4(5)-500MKF4(5)-600MKF4(5)-800MKF4(5)-900مـدل

حجم هوادهي
CFM500600800900

m3/h850102013601530

ظرفيت سرمايش
W4850564065207850

Btu/h16550192452220026800

ظرفيت گرمايش
W10280122401535018200

Btu/h35075417655237562100

dB(A)43444648شدت صدا

LPH83596911221349دبي آب

kPa20109.512.1اُفت فشار آب

(W×D×H) ابعادmm1200×626×2201500×626×2201500×626×2201500×626×220

(W×D×H) بندي mm1289×722×3121589×722×3121589×722×3121589×722×312بسته�

kg32.5/3839/4539/4539/45وزن بسته�بندي / خالص

هاي رابط قطر لوله�

mm3/4G3/4G3/4G3/4Gآب ورودي

mm3/4G3/4G3/4G3/4Gآب خروجي

mmφ16φ16φ16φ16لوله درين

فن كويـل زمینی

فن كويـل زمینی



شـركت بدرتك الکتـريك نماينـده انحصـاری خـدمات مشتريان 
ــتم�های تهـويه مطبوع میـديا و تك الکتـريك در ايـران سیس


