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 تراست  کالیتروپاسپلیت های داکت  کاتالوگ 

 روپیکال تراست به شرح زیر است :تهای داکت اسپلیت ویژگی 

 فیلتر کربن فعال

فیلتر کربن فعال گرد و خاک، پرز و کرک، میکروب و باکتری و موی حیوانات خانگی را برای پیشگیری از 

واکنش آلرژی زا به دام می اندازد. فیلترهای کربن فعال برای افرادی که دچار آلرژی و حساسیت های 

 .تنفسی هستند بسیار مفید است

 حالت توربو

  .ای درخواست شده را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کنددم داکت تراست، به حالتی گویند که 

 حالت خواب

 تنظیم وظیفه شده، تعبیه تراست های اسپلیت و کولرگازی در اخیرا و است جدیدی فناوری حالت خواب که

 از. پذیرد می صورت تنظیم از بعد ابتدایی ساعت دو برای دما تغییرات. دارد برعهده را محیط دمای خودکار

 .ت این حالت، آسودگی خاطر در هنگام خواب و همچنین صرفه جویی در مصرف برق استمزی

 امکان کانال کشی طوالنی
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از قابلیت اسپلیت تراست ، کانال کشی به صورت طوالنی است و داکت اسپلیت برای مکان های بزرگ مانند 

 .فروشگاه ها و سالن های پذیرایی و ... مناسب است

 درجه سانتیگراد 52کارکرد تا دمای +

مناسب مناطق گرمسیری و حاره ای مانند شهر های جنوبی کشور است که   داکت اسپلیت تروپیکال این

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

 

 R22 کمپرسور روتاری با گاز

درجه موجب مکش گاز به درون  360به کمپرسور روتاری، دوار هم می گویند. کمپرسور روتاری با چرخش 

 .یک سیلندر می گردد

  بهره بردن از هوای تازه

اسپلیت تراست قبل از توزیع هوای سرد یا گرم به عمل فیلتر کردن می پردازد و هوای تازه و مطبوعی را 

 .منتشر می کند

 مجهز به ترموستات دمایی

 .تراست دارای ترموستات دمایی است  BTU/h 36000 داکت اسپلیت تروپیکال
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 قیمت مناسب

از ویژگی های برجسته این مدل قیمت آن است که قیمت داکت اسپلیت تراست در مقایسه با سایر برندها 

 .مناسب تر می باشد

.  
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به آدرس  تاسیسات دات کامت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت رای دانلود کاتالوگ سایر محصوالب

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

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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