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 Btu/hr ۳۶۰۰۰سه فاز سامسونگ  نورتریا تیداکت اسپلکاتالوگ 

  36000داکت اسپلیت اینورتر سه فاز سامسونگ Btu/hr ای ترین یکی از پیشرفته ترین و حرفه

 تجهیزات سرمایشی و گرمایشی جهان است. 

 طرفداران و خریداران خاص خودش را دارد و یکی از محبوب ترین  تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

 .است داکت اسپلیت سامسونگ انواع آنها

 ترین و معروف ترین ای که یکی از معتبراست، شرکتی کره سامسونگ این یکی از محصوالت شرکت

 های تولید لوازم خانگی است. شرکت

 های هوشمند ی متنوع محصوالت آن از لوازم خانگی و صوتی و تصویری تا گوشیشرکتی که دامنه

  .گسترده شده است

 اختمان سازی ها انقالبی در صنعت تهویه هوا هستند به همین دلیل در صنعت س داکت اسپلیت

طرفداران بسیاری دارند چرا که در محیط های با سطح گسترده، داکت اسپلیت می تواند نقش بسزایی 

ایفا کند که همین عامل باعث می شود تا با کمترین هزینه بیشترین کارایی در اختیار انسان قرار 

 .بگیرد

 به سیستم های تهویه مطبوع  طراحی فوق العاده جمع و جور داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ نسبت

کاهش داده است، که این امر موجب سهولت نصب حتی  %30معمولی، حجم و وزن یونیت داخلی را 

 .در فضاهای کوچک و همچنین سرویس و نگهداری آسان دستگاه شده است

 36000داکت اسپلیت اینورتر سه فاز سامسونگ  های بارزاز خصوصیات و ویژگی Btu/hr توان به می

امکان سرویس و نگهداری آسان، امکان تهویه چند فضا جهت سرمایش و گرمایش، قابلیت نصب پمپ 

 تخلیه آب، قابلیت کنترل فشار استاتیکی خارجی دستگاه، قابلیت تزریق هوای تازه ورودی، قابلیت
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د نصب کویل آب گرم جهت تامین هوای گرم، دارای یونیت داخلی با ارتفاع کم، حداقل میزان تولی 

 54صدا، قابلیت لوله کشی با متراژ طوالنی، کمپرسور تروپیکال با قدرت بازدهی باال حتی در دمای 

 .هزار اشاره کرد 60الی  12درجه سانتی گراد و تنوع ظرفیت 

 های آن متفاوت است. داکت اسپلیت عادی و با توجه به تنوع مدل سامسونگ قیمت داکت اسپلیت

هایی که دارند و تنوع گ هر کدام با توجه به خصوصیات و ویژگیداکت اسپلیت اینورتر سامسون

  .شان قیمت متفاوتی دارندهایمدل
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Samsung مشخصات تولید. برند محصول 

 مشخصات کلی. مدل دستگاه RC100DHXGA خارجی – NS100SDXEA داخلی

yes ی. کمپرسور اینورترمشخصات کل 

36.000 BTU مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه ( BTU ) 

A+ ( اینورتر ) مشخصات کلی. گرید انرژِی 

 مشخصات کلی. کاربری سرمایش و گرمایش

 و هوایی کمپرسور مشخصات کلی. شرایط آب معتدل و حاره ای

R410 مشخصات کلی. گاز مبرد 

30 M مشخصات کلی.حداکثر ارتفاع لوله کشی 

50 m مشخصات کلی. حداکثر طول لوله کشی 

360 mm مشخصات پنل.ارتفاع 

1200 mm مشخصات پنل.عرض 

650 mm مشخصات پنل.عمق 

998 mm مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

940 mm مشخصات کمپرسور.عرض 

330 mm مشخصات کمپرسور.عمق 

 Db -حداکثر صدا یونیت داخلی 35/37/39

 Db -حداکثر صدا یونیت خارجی 52/53
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https://tasisat.com/brand/samsung/
https://tasisat.com/model/%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-ns100sdxea-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-rc100dhxga/
https://tasisat.com/compressor-inverter/yes/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu36000/
https://tasisat.com/energy-grade/ivnerter/
https://tasisat.com/carver/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4/
https://tasisat.com/compressor-water-condition/%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%af%d9%84-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://tasisat.com/compressor-gas-type/r410/
https://tasisat.com/maximum-pipe-height/30-m/
https://tasisat.com/lenght-pipe/50-m/
https://tasisat.com/panel-height/360-mm/
https://tasisat.com/panel-width/1200-mm/
https://tasisat.com/panel-depth/650-mm/
https://tasisat.com/compressor-height/998-mm/
https://tasisat.com/compressor-width/940-mm/
https://tasisat.com/compressor-depth/330-mm/
https://tasisat.com/sound-rust/35-37-39/
https://tasisat.com/rust-sound/52-53/
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به آدرس  تاسیسات دات کامرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت ب

https://Tasisat.com  تا انتخاب بهترین محصول  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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