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 نکست تایتان کولر گازی ال جی سری  کاتالوگ

 کولر گازی ال جی نکست تایتان می توان به مواردزیر اشاره کرد:مشخصات  زا

 صدای بسیار کم

عالوه برر اینکره     DUAL Inverter Compressor™به کمک فناوری منحصر به فرد LG کولر گازی 

 .شود دارای صدای بسیار اندک هستند باعث کاهش صدای غیرضروری و عملکرد نرم می

 ایکنترل دقیق دم

یابد ترا دمرای مروردنظر برا      به صورت مداوم تنظیم شده و تغییر می جی السرعت کمپرسور اینورتر دو گانه 

 .حداقل نوسان به دست آید

Smart thinQ کنترل آسان دستگاه با استفاده از Wi-Fi 

LG PCB ر نتیجه ایمنی یا برد مدار نیرو ال جی ارتقا یافت تا توانایی تحمل تغییر ولتاژ را تقویت کند و د

 .در برابر ولتاژ باال یا افت ولتاژ را در عین تقویت دوام کلی دستگاه تهویه هوا افزایش دهد

 طراحی ساده و مدرن با صفحه نمایش پنهان

 EZ باعث نصب آسان و فیلتر لغزان اینورتر 24000کولر گازی ال جی نکست تایتان طراحی باریک و مدرن 

شود. عالوه بر این، صفحه نمایش بزرگ برای بررسی آسان میزان مصرف  ن میباعث تسهیل در تمیز کردن آ

 .انرژی بسیار مناسب است

(1-1) نصب سریع و آسان 

تر و کارآمدتر طراحی شده است. برا کراهش تعرداد افرراد و      جی برای نصب آسان های تهویه هوای ال دستگاه

 .تر در منازل نصب کرد ی در زمانی کوتاههای تهویه هوای بیشتر توان دستگاه زمان مورد نیاز، اکنون می

 مستر کننده پالس یونیزه 
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کولر گازی اینرورتر ال جری   تنها هوای در حال عبور از دستگاه تهویه هوا، بلکه مواد مضر و بوهای اطراف   نه

 .کند را نیز استریل می نکست تایتان

 فیلتر محافظت دوگانه

 .کند و باکتری را جذب می 10㎛از ذرات گرد و غبار بزرگتر  DUAL فیلتر محافظت

 خواب راحت

عملکرد مختلفباعرث بیشرترین    3قابلیت حالت خواب راحت با فشار دادن یک دکمه، بوسیله تنظیم خودکار 

کرولر گرازی ال جری نکسرت     بدون شک یکی از آپشن های جدیرد کره در    .شود راحتی در محیط خواب می

 .راحت می باشد مشاهده می شود استفاده از حالت خوابتایتان 

 تمیز کردن خودکار

عملکرد تمیز کردن خودکار و اتومات کامل از ایجاد باکتری و ویروس در مبدل حرارتی جلوگیری کرده و به 

 .کند این دلیل محیطی خوشایندتر برای کاربر ایجاد می

Gold Fin 

بیشرتری نسربت بره    مقاومرت   کولر گازیتضمین می کند که سطح  Gold Fin فناوری پره های طالیی یا

 .خوردگی و فرسایش داشته و طول عمر مبدل حرارتی را برای مدت طوالنی تر افزایش می دهد

 

 

 

 

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


 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتامتاسیسات دات ک

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

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

 3 | صفحه

 

 

 

 

 

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


 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتامتاسیسات دات ک

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

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

 4 | صفحه

 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 صاحب برند

 kg KG 7.8 KG 7.8 KG 11 19 مشخصات پنل.وزن پنل

        

 کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کشور سازنده

 دیواری دیواری دیواری دیواری موقعیت دستگاه

 BTUظرفیت اسیم دستگاه ) 
) 

24 9 12 18 

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

سور اینورتر  yes yes yes yes کمپر

 دارد دارد دارد دارد فیلپر تصفیه هوا

مشخصات کیل. مرصف برق  
 Aگرمایش 

10:00 AM A 3.4 A 4.46 7.5 A 

مشخصات کیل. مرصف برق 
 Aرسمایش 

A 10.4 A 3.6 A 4.9 7:00 AM 

 mm 210 189 mm mm 189 210 mm مشخصات پنل.عمق

 mm 998 837 mm mm 837 998 mm مشخصات پنل.عرض

 mm 330 302 mm mm 302 330 mm مشخصات پنل.ارتفاع

سور  روتاری روتاری روتاری روتاری نوع کمپر

سور  KG 51 23.5 KG KG 24.3 43 KG وزن کمپر

 16 61 16 16 سایز لوله درین

سور.عمق  mm 230 mm mm 230 330 mm 330 مشخصات کمپر

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

مشخصات کیل. سایز لوله 
 رفت

6.35 (1/4)" 6.35 (1/4)" 6.35 (1/4)" 56.3 (1/4)" 

مشخصات کیل. سایز لوله 
 برگشت

15.88 (5/8)" 9.52 (3/8)" 9.52 (3/8)" 12.72 (1/2)" 

        

د  R410گاز  R410گاز  R410گاز  R410گاز  نوع مپر

 M 28 15 M 15 M 28 M حداکپر طول لوله کشر 

ل  دارد دارد دارد دارد مشخصات پنل. کنپر

 M 13 M 13 M 13 M 13 مشخصات پنل.پرتاب باد

 dB 41/35/27/21 41/35/27/21 dB 44/41/37/28 dB 44/41/37/28 مشخصات پنل.سطح صدا

 M 7 M 7 M 25 M 25 حداکپر ارتفاع لوله کشر 

 روبرو زن روبرو زن روبرو زن روبرو زن نوع دمش

ان سطح صدا ز  dB dB 50 49 dB 51 dB 55 مپ 

 mm 650 483 mm mm 483 650 mm ارتفاع

 mm 870 717 mm mm 717 870 mm عرض
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  به  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت

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

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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