
 

QUẠT TRẦN CÔNG NGHIỆP HVLS 

K AIR 
 

 

KHÔNG GIAN ỨNG DỤNG 
 

 Nhà xưởng, logistics 

 Trung tâm thương mại, dịch vụ 

 Nhà thi đấu, hội trường 

 Khu vui chơi, giải trí 

 Nhà hàng, khách sạn 

 Nhà thờ 

 Trang trại chăn nuôi 

 

ƯU ĐIỂM KỸ THUẬT 
 

 Hê thống truyền động: êm ái và bền bỉ 

 Động cơ: động cơ giảm tốc sản xuất chuyên biệt 

 Cánh quạt: 6 cánh, thiết kế dạng cánh máy bay giúp tạo nhiều gió 

 Hệ thống an toàn: nhiều cấp độ bảo vệ, chống rơi tuyệt đối, hoàn 
hảo cho môi trường làm việc công nghiệp khác nghiệt 
 

 Tùy chọn lắp đặt: có thể dễ dàng thực hiện lắp đặt 
trên nhiều vị trí và không gian khác nhau 

 Hệ thống cánh : tạo nhiều gió hơn với tốc độ vòng 
quay thấp 

 Niêm phong kép: ngăn chặn bất kz sự cố rì dầu nào 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

MÃ SẢN PHẨM KPKAIR6-7.3 KPKAIR6-6.3 KPKAIR6-5.3 KPKAIR6-4.5 KPKAIR6-3.7 KPKAIR6-3.0 

Đường kính cánh 
(mm) 

7300 6300 5300 4500 3700 3000 

Số cánh quạt 6 cánh 

Vật liệu làm cánh Hợp kim nhôm, sơn phủ tĩnh điện 

Đầu cánh 6 đầu cánh. Màu sắc: đỏ 

Tốc độ tối đa 
(vòng/phút) 

50 50 70 70 90 90 

Lưu lượng tối đa 
(m3/giờ) 

800.000 720.000 618.000 580.000 510.000 400.000 

Vùng làm mát tối đa 
(m2) 

1.200 1.000 800 620 400 300 

Công suất động cơ 2.2 / 1.5 kW 1.5 kW 1.5 / 1.1 kW 1.1 kW 0.75 kW 0.75 kW 

Nguồn cấp 3 pha: 400 V ± 10%; 50/78 Hz 

Độ ồn 
(dB) 

<45±10% 

Tủ điều khiển Gắn tường 

Chống rơi liên kết 
(lớp) 

5 

Nhà sản xuất Công ty TNHH đầu tư xây dựng Kiều Phú 

  

www.kieuphu.vn      |      www.kair.vn 

 (+84) 983-514-418 
GIẢI PHÁP XANH CHO TƯƠNG LAI BỀN VỮNG ! 

 


