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  فایتینگنکست کولر گازی ال جی سری  کاتالوگ

 کولر گازی ال جی نکست فایتینگ ویژگی های 

در باال به بیان ویژگی های برجسته و کلی این محصول محبوب و منحصر به فرد پرداختیم اما در ادامهه بهه   

یم تا در هنگهام خریهد بهه شهما کمه  شهود       بیان خصوصیات و ویژگی های بیشتر این کولر گازی می پرداز

 .بهترین انتخاب را با توجه به نیازتان داشته باشید

 کمپرسور اینورتر دوگانه

با فناوری کمپرسور اینورتر دوگانه مشکالت صدا و عدم بازدهی مناسب را حل کرده و باعه    جی  الشرکت 

ر، عمر بیشتر و سرو صهدای کمتهر اسهت     ت کنندگی سریع معرفی دستگاه تهویه هوایی شده که دارای خن  

 .مند شوند توانند برای مدت بیشتری از مزایای دستگاه خود بهره ساله کمپرسور می 10کاربران با ضمانت 

 جویی در مصرف انرژی صرفه

کند تا دمهای مهوردنظر همیشهه یکسهان بها ی       کمپرسور اینورتر بصورت دائم سرعت کمپرسور را تنظیم می

جویی در مصرف انرژی، موجب  ر این کمپرسور اینورتر دوگانه با فرکانس محدوده عملیات صرفهبماند  عالوه ب

 .صرفه جویی بیشتر در انرژی نسبت به کمپرسور معمولی می شود

 کنندگی سریع و آسان خنک 

کردن سهریع ههوا را    کنندگی پرسرعت خود، خن    با استفاده از محدوده خن  کولرگازی اینورتر ال جی

 .تر خن  کند دمد تا فضا را سریع کند و هوا را دورتر می ز میآغا
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 طراحی ساده با صفحه نمایش پنهان

باع  نصب آسان و تمیز کردن راحت با فیلتر کشهویی   کولر گازی ال جی نکست فایتینگطراحی مدرن 

 .ب استشود  عالوه بر این، صفحه نمایش بزرگ برای بررسی آسان میزان مصرف انرژی بسیار مناس می

 صدای کم

به کم  فهن منحصهر بفهرد     NF128ST1 اینورتر مدل 12000کولر گازی ال جی نکست فایتینگ 

شهود ، دارای   کمپرسور اینورتر دوگانه عالوه بر اینکه باع  کاهش سر و صدای غیرضروری و عملکرد نرم می

 .صدای بسیار اندک می باشد

 مقاوم در برابر ولتاژ باال

برای نصب کارآمدتر بدون توجه به محیط اطهراف و تعهداد افهراد نصهب کننهده       ل جیکولرگازی اینورتر ا

های تهویه ههوای بیشهتری    توان دستگاه طراحی شده است  با کاهش تعداد افراد و زمان مورد نیاز، اکنون می

 .تر در منازل نصب کرد در زمانی کوتاه

 نصب سریع و آسان

توجه به محیط اطراف و تعداد افراد نصب کننده طراحی شهده   تر بدون برای نصب آسان کولر گازی ال جی

 .تر نصب کرد های تهویه هوای بیشتری در زمانی کوتاه توان دستگاه است  با کاهش تعداد افراد، می

 وزن نسبتاً مناسب
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در مقایسه با نمونه های مشابه دارای وزن مناسبی اسهت بها    LG کولر گازیانواع کولر گازی ال جی مانند 

 8.5  کیلوگرم برای یونیهت خهارجی و فقهط    24.7وجه به مدل های ارائه شده بوده که این وزن از حداکثر ت

 .ل دیواری می باشدپن برای کیلوگرم

 ای عمودی لوور مرحله 6

 .حالت تا مسیر وزش باد مطابق با میل آنها تنظیم می گردد 6تغییر جهت پره توسط کاربر از بین 

 

 

 

 

 

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/


 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یهلل طالقانا تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 4 | صفحه

 

 

 BTU ) 18 9 24 12 سسگاه    ظرفیت اسیم

 سفید سفید سفید سفید رنگ پنل

 + ) اینورتر (A + ) اینورتر (A + ) اینورتر (A + ) اینورتر (A گرید انرِژی

 ال ج   ال ج   ال ج   ال ج   برند محصول

 کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کشور صهحب برند

 KG KG 8.5 12 KG 8.5 KG 11 مشخصهت پنل.وزن پنل

        
 کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کشور سهزند 

 دیواری دیواری دیواری دیواری موقعیت سسگاه 

 ( 220تک فاز )  ( 220تک فاز )  ( 220تک فاز )  ( 220تک فاز )  نوع فهز

سور اینورتر  yes yes yes yes کمپر

 دارد دارد دارد دارد فیلپر تصفیه هوا

 A 7.5 A A 3.4 10:00 AM 5.7 Aمشخصهت کیل. مرصف برق گرمهیش 
مشخصهت کیل. مرصف برق رسمهیش 

A 
6.7 A A 3.6 7.4 6.0 A 

 CM 189 mm mm 210 189 mm 210 مشخصهت پنل.عمق

 CM 998 837 mm 998 mm 837 mm مشخصهت پنل.عرض

 M 308 mm 345 mm 308 mm 345 مشخصهت پنل.ارتفهع

سور  روتاری روتاری روتاری اسکرول نوع کمپر

سور  KG 24.7 KG KG 45 24.7 KG 43 وزن کمپر

 16 16 16 16 سهیز لوله سرین

سور.عمق  CM 270 mm mm 330 270 mm 330 مشخصهت کمپر

سور ایط آب و هوایی کمپر  (T1معتدل ) (T1تدل )مع (T3حاره ای ) (T3حاره ای ) رسر

 "(1/4) 6.35 "(1/4) 6.35 "(1/4) 6.35 "(1/4) 6.35 مشخصهت کیل. سهیز لوله رفت

 "(3/4) "(5/8) 15.88 "(3/8) 9.52 "(1/2) 12.72 مشخصهت کیل. سهیز لوله برگشت

        
س  R410گاز  R410گاز  R410گاز  R410گاز  نوع مپر

 M 15 M 28 M 7 M 30 کپر طول لوله کشر حدا 
لمشخص  دارد دارد دارد دارد هت پنل. کنپر

 M 13 M 13 M 13 M 13 مشخصهت پنل.پرتهب بهس

 مشخصهت پنل.سطح صدا
44/41/37/28 

dB 

21/27/35/41 
dB 

44/41/37/28 
dB 

42/36/28/21 
dB 

 M 7 M 25 M 7 M 25 حداکپر ارتفهع لوله کشر 
 روبرو زن روبرو زن روبرو زن روبرو زن نوع سمش

ان سطح صدا ز  dB 50 dB 55 dB 51 dB 52 مپ 

 CM 500 mm 650 mm 500 mm 650 ارتفهع

 CM 720 mm 870 mm 720 mm 870 عرض
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https://tasisat.com/power-cooling-a/7-4/
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https://tasisat.com/compressor-weight/43-kg/
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https://tasisat.com/size-back-pipeline/12-72-1-2/
https://tasisat.com/size-back-pipeline/9-52-3-8/
https://tasisat.com/size-back-pipeline/15-88-5-8/
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 به  تاسیسات دات کاملوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت برای دانلود کاتا

خاب تا انت تاسیسات دات کاممراجعه کنید  مشاورین شما در  https://Tasisat.comآدرس 

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند 
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