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 2پالس نکست سری  اینورتر کولر گازی ال جی کاتالوگ

 عبارت است از:ویژگی های بارز این سری از کولر گازی های ال جی 

 تکنولوژی اینورتر

 .% در مصرف برق صرفه جویی نماید60با استفاده از تکنولوژی اینورتر توانسته تا  ال جی شرکت

 فین های طالیی

، مبدل حرارتی از  Next Plus گازی ال جی مدل کولربا بکارگیری فین های طالیی در قسمت خارجی 

 .خوردگی و فرسایش حاصل از شرایط آب و هوایی در امان خواهد ماند

 پالسمستر آیونایزر

میلیون یون  3با تولید بیش از  نکست پالس 12000کولر گازی ال جی اینورتر فیلتر پالس مستر آیونایزر 

رژی زا، ویروس هاو باکتری ها در فضا می شوود و تموام اجسوام    در هر دقیقه باعث ازبین رفتن تمام ذرات آل

 .موجود در فضای کاربر از جمله مبل، پرده و حتی لباس ها را هم یونیزه می کند

 فیلتر محافظ چندمرحله ای

میکورون از بوین    3تموای ذرات آلووده بوا قبور بیشوتر از       3Mبا استفاده از تکنولوژی ال جی در فیلترهای 

 .خواهند رفت
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 فیلتر محافظ دو گانه

 .میکرون را دارا می باشد 10این فیلتر قابلیت حذف ذرات و باکتری ها تا قبر بیشتر از 

 تمیز کننده خودکار پالسمستر

قادر به رفوع بواکتری هوا و بوهوای      NP127SK1 مدل 2نکست پالس  12000کولر گازی ال جی اینورتر 

 .باشد نامببوع موجود روی اِواپراتور یونیت داخلی می

 متر 15قدرت پرتاب باد تا 

متر در سرتاسر محویط هودایت کورده و     15هوای خنک را تا فاصله  کولر گازی ال جی اینورتر نکست پالس

 .فضایی خنک را در فضاهای بزرگ بوجود می آورد

 جهته 4پخش هوای 

ان و یکنواخت خنک این سیستم سبب می شود تا با توزیع باد در چهار جهت، تمامی فضای کاربر ببور یکس

 .شود

 خنک کنندگی سریع

 .کند سرعت خنک می شود که اتاق را به طراحی بهینه خروجی هوا، باعث انتشار جریان هوایی قدرتمند می

 حالت خواب عمیق
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دقیقه یکبوار دموا را یوک     30ببور خودکار هر  کولر گازی ال جیبا فعال کردن این قابلیت از طریق کنترل، 

 .درجه ای دما همراه خواهد بود 2دهد و این فرآیند در زمان استراحت، با افزایش درجه افزایش می 

 ظاهر زیبا

 .بسیار زیبا و منحصر بفرد بوده و زیبایی خاصی را به محیط می بخشد کولر گازی ال جیظاهر 

 نصب سریع و آسـان

نفرات کمتری برای نصوب   ، امکان نصب ساده آن را فراهم آورده است و به تعداد طراحی دقیق این محصول

 .دستگاه نیاز می باشد و همچنین نصب دستگاه در مدت زمان بسیار کوتاه تری صورت می پذیرد
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ظرفیت اسیم دستگاه ) 
BTU ) 

9 12 18 30 

 سفید سفید یدسف سفید رنگ پنل

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

 ال ج   ال ج   ال ج   ال ج   برند محصول

 وب  کره جن کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کشور صاحب برند

مشخصات پنل.وزن 
 پنل

9 KG 9 KG KG 14.5 14 KG 

 کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کشور سازنده

 دیواری دیواری دیواری دیواری موقعیت دستگاه

 ( 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 
 Aبرق گرمایش 

3.7 A A 4.4 A 7.3 A 9.4 

مشخصات کیل. مرصف 
 Aبرق رسمایش 

3:00 MA A 4.7 A 6.6 A 9.6 

 mm 200 mm mm 248 248 mm 200 مشخصات پنل.عمق

 mm 885 mm mm 1090 1090 mm 885 مشخصات پنل.عرض

 mm 295 mm 330 mm 330 mm 295 مشخصات پنل.ارتفاع

سو   روتاری روتاری اسکرول روتاری رنوع کمپر

سور  KG 28 KG KG 45 KG 46 28 وزن کمپر

 16 16 16 16 سایز لوله درین

مشخصات  
سور.عمق  کمپر

mm 230 230 mm 320 mm 320 mm 

ایط آب و هوایی   رسر
سور  کمپر

 (T1معتدل ) (T1معتدل ) (T1معتدل ) (T1معتدل )

مشخصات کیل. سایز 
 لوله رفت

6.35 (1/4)" 6.35 (1/4)" 6.35 (1/4)" 9.52 (3/8)" 

یل. سایز مشخصات ک
 لوله برگشت

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

د  R410گاز  R410گاز  R410گاز  R410گاز  نوع مپر

 M 15 M 30 M 30 M 15 حداکپر طول لوله کشر 

ل  دارد دارد دارد دارد مشخصات پنل. کنپر

مشخصات پنل.پرتاب 
 باد

13 M 13 M 13 M 13 M 

مشخصات پنل.سطح 
 صدا

41/35/29/22 dB 41/35/27/22 dB 47/42/40/31 dB 49/44/40/29 dB 

حداکپر ارتفاع لوله  
 کشر 

7 M 7 M M 15 M 15 

 روبرو زن روبرو زن روبرو زن روبرو زن نوع دمش

ان  ز  dB dB 47 dB 56 dB 59 49 سطح صدامپ 

 mm 483 mm mm 880 880 mm 483 ارتفاع

 mm 717 mm 870 mm 870 mm 717 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  ttps://Tasisat.comhآدرس 

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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