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 تراست سه فاز تیداکت اسپل کاتالوگ 

 فیلتر کربن فعال

 و ها آالینده بردن بین از و بو انواع  کربن فعال متشکل از دانه های کربن است. فیلتر کربن فعال به حذف

  .کند می کمک ها ناخالصی

 درجه سانتیگراد 52کارکرد تا دمای +

ده بیشتر در مناطق گرمسیری مثل شهر های جنوبی کشور استفا BTU/h 36000از داکت تراست سه فاز 

 .درجه سانتی گراد می باشد 52می شود که کارکرد این داکت اسپلیت اینورتر تراست تا دمای +

 R22 کمپرسور روتاری با گاز

کمپرسور روتاری با چرخش کامل گاز را به درون یک سیلندر هدایت می کند. این کمپرسور برای مناطقی 

 .ناسب استکه از لحاظ آب و هوایی دارای فشار هوای باالیی هستند م

 مجهز به ترموستات دمایی

دارای ترموستات دمایی است. ترموستات دمایی با کنترل دمای محیط، دمای پیرامون را در  داکت تراست

 .سطح مطلوبی نگه می دارد

 حالت توربو
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  .به حالتی گویند که داکت اسپلیت دمای درخواست شده را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کند 

 حالت خواب

 از بعد ابتدایی ساعت دو برای دما تغییرات. کند می تنظیم  در حالت خواب، دستگاه به طور خودکار دما را

 در جویی صرفه همچنین و خواب هنگام در خاطر آسودگی موجب حالت، این. پذیرد می صورت تنظیم

 .است برق مصرف

 اجرای سریع توسط کانال کشی فلکسیبل

الیه روکش پلی اتیلن تشکیل شده که از نفوذ اشعه  4روکش آلومینیومی و  الیه 2بدنه لوله فلکسیبل از 

های خورشید و نفوذ آب به داخل بدنه جلوگیری می کند. ازمزایای این کانال کشی انعطاف پذیری و مقاوت 

 .باال، عایق حرارتی، حمل و نقل آسان می باشد

 امکان کانال کشی طوالنی

 36000ل کشی به صورت طوالنی است و داکت اسپلیت تراست سه فاز از مزایای داکت اسپلیت ها کانا

BTU/h مناسب می باشد قیمت داکت اسپلیت تراست برای مکان های بزرگ مناسب است و همچنین. 
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 B B B گرید انرِژی
 ندارد ندارد ندارد نصب رایگان

 تراست تراست تراست برند محصول
سور 60 –ماه  18 مدت گارانت   سور 60 –ماه  18 ماه کمپر سور 60 –ماه  18 ماه کمپر  ماه کمپر

 چی    چی    چی    کشور صاحب برند

کت کت توانگر اعتماد پاسارگاد تحت ضمانت شر  شر

کت توانگر اعتماد  شر
 پاسارگاد

کت توانگر اعتماد   پاسارگاد شر

مشخصات پنل.وزن 
 پنل

35 kg 49 kg 49 kg 

 چی    چی    چی    کشور سازنده    

 36CT-TMDH 48CT-TMDH 60CT-TMDH مدل دستگاه

 سقف  توکار سقف  توکار سقف  توکار موقعیت دستگاه

ظرفیت اسیم 
 ( BTU) دستگاه 

36 48 60 

ظرفیت شمایشر 
TON 

3 5 5 

د  R22 R22 R22 گاز مبر

سور اینورتر  no no no کمبر

 cm 62.5 cm 62.5 cm 77.5 مشخصات پنل.عمق

مشخصات 
 پنل.عرض

114 cm 120 cm 120 cm 

مشخصات 
 پنل.ارتفاع

27 cm 38 cm 38 cm 

حداکبر صدا یونیت 
 DB -داخیل

40/42/49 4850/51 4850/51 

سور  اسکرال اسکرال روتاری نوع کمبر

سور  kg 96 KG 96 KG 80.6 وزن کمبر

مشخصات  
سور.عمق  کمبر

41 CM 35 CM 35 CM 

ایط آب و هوایی   شر
سور  کمبر

 (T3حاره ای ) (T3حاره ای ) (T1معتدل )

حداکبر صدا یونیت 
 DB -خارجر 

60 62 62 

مشخصات کیل. سایز 
 لوله رفت

9.52 (3/8)" 9.52 (3/8)" 9.52 (3/8)" 

مشخصات کیل. سایز 
 لوله برگشت

"(3.4) "(3.4) (3/4)" 

 شمایشر  شمایشر  شمایشر  کاربری    

حداکبر ارتفاع لوله  
 کشر 

— — — 

حداکبر طول لوله  
 کشر 

— — — 

 CM 117 CM 117 CM 81 ارتفاع

 CM 90 CM 90 CM 94.6 عرض
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به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

https://Tasisat.com تا انتخاب بهترین محصول  تاسیسات دات کامکنید. مشاورین شما در  مراجعه

  با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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