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 Btu/hr ۳۶۰۰۰ یال ج یسقف تیداکت اسپلکاتالوگ 

  36000داکت اسپلیت سقفی ال جی Btu/hr  در یک سیستم، گرمایش هوا و گرمایش آب را با

  .سازداستفاده از تنها یک سیستم ممکن می

 توانید فضا، این به این معنی است که نیاز ندارید بطور جداگانه دیگ بخار و کولر نصب کنید و می

 .پول را با تمام سیستم ذخیره کنیدانرژی و 

 داکت  مشتریان خاص خودش را دارد و از محبوب ترین انواع آنها تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

ای که یکی از بوده، شرکتی کره ال جی است. این محصول یکی از محصوالت شرکت اسپلیت ال جی

ی متنوع محصوالت . شرکتی که دامنههای تولید لوازم خانگی استمعتبرترین و نام آشناترین شرکت

 .های هوشمند گسترده شده استآن از لوازم خانگی و صوتی و تصویری تا گوشی

 انقالبی عظیم در صنعت تهویه هوا محسوب می شود به این دلیل در صنعت آپارتمان  داکت اسپلیت

 ال جی پلیت سقفیداکت اس سازی طرفداران بسیاری دارند چرا که در محیط های با سطح گسترده،

می تواند نقش بسزایی ایفا کند که همین عامل باعث می شود تا با کمترین هزینه بیشترین کارایی 

   .در اختیار انسان قرار بگیرد

 ال جی ویژگی های کلی داکت اسپلیت

 رسد دارای سابقه بسیار تاثیر گذار است. این های تهویه هوا میزمانی که به دستگاه ال جی کمپانی

ترین تولید کنندگان جنوبی را تولید کرد و تبدیل به یکی از بزرگشرکت اولین واحد تهویه مطبوع کره

 .جنوبی شده استلوازم الکترونیکی در کره
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 داکت  شما و آسوده بودن در خانه سیستمجهت رفاه حال  گلدیران شرکت ال جی با ضمانتنامه

را فراهم کرده است که دستگاههای تهویه تمیز، بی سروصدا و راحتی هستند. برای  اسپلیت ال جی

کسانی که به تمیزی اهمیت می دهند و همچنین تزیین آپارتمان آن ها در اولویت قرار دارد بهترین 

 .می باشد LG داکت اسپلیت گزینه

  شرکت ال جی به ارائه تمامی این خدمات در سدد آن است که مصرف کنندگان خود را راضی نگه

  .دارد و راحتی هرچه تمام تر را به آن ها هدیه بدهد

  تاجایی هم که امکانش بود از هدر دادن وقت شما عزیزان با ویژگی های نرم افزاری جلوگیری کرده

 .با گوشی همراه خود قادر به تنظیم دمای خانه خواهید بود است و شما به راحتی در هرمکان و زمان
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 مشخصات تولید. برند محصول ال جی

TB-H366GSS مشخصات کلی. مدل دستگاه 

no مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر 

36.000 BTU مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه ( BTU ) 

B مشخصات کلی. گرید انرژِی 

 مشخصات کلی. کاربری سرمایش و گرمایش

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

R22 مشخصات کلی. گاز مبرد 
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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/
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30 M مشخصات کلی.حداکثر ارتفاع لوله کشی 

50 m مشخصات کلی. حداکثر طول لوله کشی 

298 mm مشخصات پنل.ارتفاع 

1180 mm مشخصات پنل.عرض 

450 mm مشخصات پنل.عمق 

1038 mm مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

870 mm مشخصات کمپرسور.عرض 

320 mm مشخصات کمپرسور.عمق 

 Db -حداکثر صدا یونیت داخلی 40/42/43

 Db -حداکثر صدا یونیت خارجی 58

 

 

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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