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 یال ج یسقف تیداکت اسپل کاتالوگ 

 مناسب جهت پروژه های در حال ساخت و در حال بازسازی 

 مناسب برای ساختمان های لوکس و هماهنگ با هر نوع معماری داخلی 

 داکت اسپلیت ال جی ابعاد کوچک و وزن کم یونیت داخلی 

 نالتوزیع مناسب هوا با استفاده از کا 

 مجهز به سیستم کنترل افت فشار استاتیکی 

 عدم اشغال فضای داخلی    

 ارای سر و صدای بسیار کم استد  ت اسپلیت سقفی سه فاز ال جیداک 

 متراژ لوله کشی باال بین یونیت داخلی و خارجی 

 قابلیت اتصال به کویل آبگرم جهت تامین گرمایش 

 مجهز به فیلتر پالستیکی قابل شستشو 

 قابلیت تهویه چندین فضا با یک دستگاه 

  درجه سانتیگراد 30تا  16قابلیت تنظیم دمای محیط از 

 گرمایشی و فنسرمایش قابلیت کارکرد در سه حالت ، 

  و خاموش شدن خودکارقابلیت برنامه ریزی جهت روشن 

 مجهز به سیستم شروع با هوای گرم در حالت گرمایش 

 قابلیت برنامه ریزی هفتگی و روزانه 

 مجهز به دو ترموستات  
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 مجهز به سیستم قفل کودک (Child Lock) 

  دقیقه 3مجهز به سیستم تاخیر زمانی جهت شروع مجدد تا 

 مناسب مناطق حاره ای (Tropical) 

 همراه با کنترل با سیم (Wired Control) 

 قابلیت کنترل گروهی چندین دستگاه با یک کنترلر 

 قابلیت نصب آسان داکت اسپلیت ال جی 

 قیمت داکت اسپیلت ال جی مناسب بودن 

 راحت و  قابلیت نصب آسان 

 استفاده از بلوئرهای چند سرعته 

 قابلیت نصب افقی در حداقل فضا 

 داکت اسپلیت ارزان نگهداری و تعمیر ساده و 

 کشی پراکنده در کف و سقف واحدها  حذف لوله 

 های آپارتمانی کشی عمودی و کاهش فضای مشاع مجتمع حذف کانال 

 کاذب سقف انتقال یکنواخت سرما و گرما از طریق کانال های اجراشده در داخل 

 م نیاز به استفاده از های نگهداری و عد استقالل برای هر واحد آپارتمانی و در نتیجه کاهش هزینه

 تکنسین نگهدارنده

 اشغال فضای بسیار کم بدلیل نصب داخل سقف 

 سقفی ال جی داکت اسپلیت امکان تهویه چندین فضا با 
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  عدم اشغال فضای کف و نصب در سقف کاذب که امکان نصب در فضاهایی با محدودیت مکانی را

  .ممکن می سازند

  200با فشار  تمامی کویل ها %100تستpsig  500جهت تست نشتی وpsig  جهت تست فشار در

 کارخانه سازنده

 سال گارانتی قطعات  2سال ضمانت تعویض کمپرسور و  5دارای  داکت اسپلیت سقفی ال جی

 .فنی توسط کارت ضمانت گلدایران می باشند
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 TB-H186HSS TB-H246HSS TB-H306GSS TB-H366GSS TB-H488RSS0 مدل دستگاه

 B B B B B گرید انرِژی
 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نصب رایگان
 ال ج   ال ج   ال ج   ال ج   ال ج   برند محصول

 مدت گارانت  
ماه   60 –ماه  18

سور  کمپر
ماه   60 –ماه  18

سور  کمپر
ماه   60 –ماه  18

سور  کمپر
ماه   60 –ماه  18

سور  کمپر
ماه   60 –ماه  18

سور  کمپر

 کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کشور صاحب برند

کت کت گلدیران تحت ضمانت شر کت گلدیران شر کت گلدیران شر کت گلدیران شر کت گلدیران شر  شر

 kg 35 kg 38 kg 38 kg 52 kg 35 مشخصات پنل.وزن پنل

 چی    چی    چی    چی    چی    کشور سازنده      

 سقف  توکار سقف  توکار سقف  توکار سقف  توکار سقف  توکار موقعیت دستگاه      

 18 24 30 36 48 ( BTUظرفیت اسیم دستگاه ) 

 TON 1.5 2 2.5 3 3ظرفیت شمایشر 

د  R22 R22 R22 R22 R22 گاز مپ 

سور اینورتر  no no no no no کمپر

 mm 450 mm 450 mm 450 mm 590 mm 450 مشخصات پنل.عمق

 mm 880 mm 1180 mm 1180 mm 1230 mm 880 مشخصات پنل.عرض

 mm 260 mm 298 mm 298 mm 380 mm 260 پنل.ارتفاعمشخصات 

 DB 32/34/36 24/36/38 33/35/37 40/42/43 42/44/46 -حداکپر صدا یونیت داخیل

سور  روتاری روتاری روتاری روتاری روتاری نوع کمپر
سور  kg 60 kg 65 kg 78 kg 95 kg 55 وزن کمپر

سور.عمق  mm 320 mm 320 mm 320 mm 370 mm 320 مشخصات کمپر

سور ایط آب و هوابی کمپر  شر
معتدل و حاره 

 ای
معتدل و حاره 

 ای
معتدل و حاره 

 ای
معتدل و حاره 

 ای
 (T1معتدل )

 "(3/8) 9.52 "(1/4) 6.35 "(1/4) 6.35 "(1/4) 6.35 "(1/4) 6.35 مشخصات کیل. سایز لوله رفت

مشخصات کیل. سایز لوله 
 برگشت

15.88 (5/8)" 15.88 (5/8)" 15.88 (5/8)" 15.88 (5/8)" (3/4)" 

 کاربری
شمایش و  
 گرمایش

شمایش و  
 گرمایش

شمایش و  
 گرمایش

شمایش و  
 گرمایش

شمایش و  
 گرمایش

 M 30 M 30 M 30 M 30 M 30 حداکپر ارتفاع لوله کشر 

 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 حداکپر طول لوله کشر 

 mm 800 mm 800 mm 1060 mm 1165 mm 800 ارتفاع
 mm 870 mm 870 mm 870 mm 900 mm 870 عرض

 
 
 AMP 10~9 12~11 15~14 7~6 9~8-نوع برق مرصف
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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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