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  اینورتر سامسونگ تیداکت اسپل کاتالوگ 

نوع کمپرسور این مدل از داکت اسپلیت اینن شنرکت از     :اینورتر 18000داکت اسپلیت سامسونگ -1

، کینت ایننورتر   A کنند و دارای برسسنا اننر ی    کار می R410a نوع روتاری است. این اسپیلت با گاز مبرد

آمپنر بنوده و دارای    8النی   7ولنت و   220است. نوع و جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیا تک فناز و  

است. حداکثر صندای یونینت    1.5و ظرفیت سرمایشی تن  BTU/h 18000 ظرفیت سرمایشی و گرمایشی

دسی بل است. همچنین ابعاد یونیت داخلی و وزن آن  49و  33/35.5/37داخلی و یونیت خارجی به ترتیا 

و  310×638×880کیلوگرم و  29.5میلی متر و  480×260×900و ابعاد یونیت خارجی و وزن آن به ترتیا 

 .کیلوگرم است 50

نوع کمپرسور این مدل از داکنت اسنپلیت ایننورتر اینن       :اینورتر 24000داکت اسپلیت سامسونگ -2

، کینت  A کند و دارای برسسا اننر ی  کار می R410a از نوع روتاری است. این اسپلیت با گاز مبرد شرکت

آمپنر بنوده و    10النی   9ولنت و   220اینورتر است. نوع جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیا تک فاز و 

دای اسنت. حنداکثر صن    2و ظرفیت سرمایشی تنن   BTU/h 24000 دارای ظرفیت سرمایشی و گرمایشی

دسی بل است. همچنین ابعاد یونیت داخلی و  51/49و  39/35/37یونیت داخلی و یونیت خارجی به ترتیا 

کیلننوگرم و  33میلننی متننر و   480×260×1150وزن آن و ابعنناد یونیننت خننارجی و وزن آن بننه ترتیننا   

 .کیلوگرم است 55و  310×798×880

این مدل از داکت اسپلیت اینن شنرکت از   نوع کمپرسور   :اینورتر 30000داکت اسپلیت سامسونگ -3

، کینت ایننورتر   A کنند و دارای برسسنا اننر ی    کار می R410a نوع روتاری است. این اسپیلت با گاز مبرد

آمپنر بنوده و دارای    13النی   12ولت و  220است. نوع جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیا تک فاز و 

است. حداکثر صندای یونینت    25ظرفیت سرمایشی تن و  BTU/h 30000 ظرفیت سرمایشی و گرمایشی

دسنی بنل اسنت. همچننین وزن یونینت داخلنی و        51/52و  39/35/37داخلی و یونیت خارجی به ترتینا  

 .کیلوگرم است72کیلوگرم و  39خارجی به ترتیا 

وع کمپرسور این مدل از داکت اسپلیت اینن شنرکت از   ن  :اینورتر 40000داکت اسپلیت سامسونگ -4

، کینت ایننورتر   A کنند و دارای برسسنا اننر ی    کار می R410a روتاری است. این اسپیلت با گاز مبرد نوع

آمپنر بنوده و دارای    14الی  13ولت و  220است. نوع و جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیا تک فاز و 

یونینت  اسنت. حنداکثر صندای     3و ظرفیت سرمایشی تن  BTU/h 36000 ظرفیت سرمایشی و گرمایشی
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دسی بل است. همچنین ابعاد یونینت داخلنی و وزن    52/53و  39/35/37داخلی و یونیت خارجی به ترتیا 

 940×998×330کیلوگرم و  55میلی متر و  650×360×1200آن و ابعاد یونیت خارجی و وزن آن به ترتیا 

 .کیلوگرم است 72و 

مدل از داکت اسپلیت اینن شنرکت از   نوع کمپرسور این   :اینورتر 36000داکت اسپلیت سامسونگ -5

، کینت ایننورتر   A کنند و دارای برسسنا اننر ی    کار می R410a نوع روتاری است. این اسپیلت با گاز مبرد

آمپنر بنوده و دارای    5النی   4ولنت و   380است. نوع و جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیا سه فناز و  

اسنت. حنداکثر صندای یونینت      3ت سرمایشی تن و ظرفی BTU/h 36000 ظرفیت سرمایشی و گرمایشی

دسی بل است. همچنین ابعاد یونینت داخلنی و وزن    52/53و  39/35/37داخلی و یونیت خارجی به ترتیا 

 330×940×998کیلوگرم و  55میلی متر و  650×360×1200آن و ابعاد یونیت خارجی و وزن آن به ترتیا 

 .کیلوگرم است 81و 

نوع کمپرسور این مدل از داکت اسپلیت اینن شنرکت از     :اینورتر 42000داکت اسپلیت سامسونگ -6

، کینت ایننورتر   A کنند و دارای برسسنا اننر ی    کار می R410a نوع روتاری است. این اسپیلت با گاز مبرد

بنوده و دارای  آمپنر   18الی  17ولت و  220است. نوع و جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیا تک فاز و 

است. حداکثر صندای یونینت    3.5و ظرفیت سرمایشی تن  BTU/h 42000 ظرفیت سرمایشی و گرمایشی

دسی بل است. همچنین ابعاد یونینت داخلنی و وزن    51/52و  42/40/38داخلی و یونیت خارجی به ترتیا 

گرم و کیلنننو 55میلنننی متنننر و  650×360×1200آن و ابعننناد یونینننت خنننارجی و وزن آن بنننه ترتینننا 

 .کیلوگرم است 88و  330×940×1210

وع کمپرسور این مدل از داکنت اسنپلیت اینن    ن  :سه فاز اینورتر 42000داکت اسپلیت سامسونگ -7

، کینت  A کند و دارای برسسا اننر ی  کار می R410a شرکت از نوع روتاری است. این اسپیلت با گاز مبرد

آمپنر بنوده و    6النی   5ولنت و   380به ترتیا سه فاز و  اینورتر است. نوع و جریان برق مصرفی این اسپلیت

است. حنداکثر صندای    3.5و ظرفیت سرمایشی تن  BTU/h 42000 دارای ظرفیت سرمایشی و گرمایشی

دسی بل است. همچنین ابعاد یونیت داخلی و  51/52و  38/40/42یونیت داخلی و یونیت خارجی به ترتیا 

کیلننوگرم و  55میلننی متننر و   650×360×1200ن بننه ترتیننا  وزن آن و ابعنناد یونیننت خننارجی و وزن آ 

 .کیلوگرم است 88و  330×940×1210
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نوع کمپرسور این مدل از داکنت اسنپلیت اینن      :سه فاز اینورتر 48000داکت اسپلیت سامسونگ -8

، کینت  A کند و دارای برسسا اننر ی  کار می R410a شرکت از نوع روتاری است. این اسپیلت با گاز مبرد

آمپنر بنوده و    8النی   7ولنت و   380ورتر است. نوع و جریان برق مصرفی این اسپلیت به ترتیا سه فاز و این

است. بازدهی این دستگاه  4و ظرفیت سرمایشی تن  BTU/h 48000 دارای ظرفیت سرمایشی و گرمایشی

است. حنداکثر صندای یونینت داخلنی و      COP 3.41و در حالت گرمایش  EER 3.21 سرمایش در حالت

دسی بل است. همچنین ابعاد یونیت داخلی و وزن آن و ابعناد   52/54و  43/40/38یونیت خارجی به ترتیا 

 91و  940×330×1210کیلنوگرم و   55میلی متنر و   650×360×1200یونیت خارجی و وزن آن به ترتیا 

 .کیلوگرم است
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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  تاسیسات دات کامکنید. مشاورین شما در  مراجعه

  محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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