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 سرد و گرم سامسونگ یکاست یگاز کولر کاتالوگ 

 طراحی داخلی

توانیید بیین    باشد. میی  دارای دو پنل با طراحی متفاوت میکولر گازی کاستی سرد و گرم سامسونگ ظرفیت 

وه بیر ایین    تان یکی را انتخیا  کنیید.  یال    یا سلیقه شخصی  طرح مشبّک و کالسیک بر حسب نمای داخلی

امروزی و شیک شما حس نظی  و زیبیایی مشی  نیوازی       های مدوّر آن به فضای داخلی طراحی ساده و زاویه

 .بخشد می

 قدرت باال پرتا  باد

 5تا  2با جریان قوی هوا قادر است هوای خنگ یا گرم را تا مسافت زیاد یعنی  کولر گازی کاستی سامسونگ

 دارا بیا  وع و یکنواختی را در فضا ایجاد کند. کولرگازی کاستی سامسیونگ متر به جریان درآورد و هوای مطب

 بیه  محییط  در را مطبیوع  هیوایی  و کند پخش جهات همه در را باد است قادر طرفه مهار کاستی پنل بودن

 .آورد وجود

 ترین در دنیا سبک وزن

یونییت داخلیی در بیین تمیامی      ترین سبک حاضر حال در و وزنبوده ک  بسیارکولر گازی کاستی سامسونگ 

در  ABS هیای  باشد و سامسونگ اولین شیرکتی بیود کیه از کابینیت     مدل های مختلف اسپلیت کاستی می

 .ها را داشته باشد ترین یونیت اش استفاده کرده است تا سبک های داخلی یونیت

 طراحی زیبا و ظریف

دنییا نصیب    گیازی   کولر ترین شود. همچنین سبک طراحی باریک این محصول با ث ایجاد نسی  مالیمی می

 جریان هوای فراگیر.سازد تری را نیز برایتان ممکن می بسیار آسان

هیای اتیار را خنیک کنید. طراحیی جدیید و        تواند تمام قسمت میکولر گازی کاستی سرد و گرم سامسونگ 

درجیه   360توانید   رساند و یونیت داخلی تقریباً می ها نقاط کور را در زوایای پنل به حداقل می کاربردی تیغه

 .کامل فضای اتار را پوشش دهد
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 یون اس پالسما

هیای    فونی کنید. این فیلتر میی توانید آلیودگی    تان را ضد با استفاده از یون اس پالسما  هوای فضای داخلی

زا در  دارد  با زدودن کامل  وامل حساسییت  ها را کامالً از میان بر می برد  باکتری ز بین میموجود در هوا را ا

 .کند های هیدروکسیل را نیز خنثی می برد و حتی رادیکال ها را از بین می هوا حساسیت

 ها به طور مجزا کنترل هریک از پره

تیوان بیه    را میی  کولر گازی سامسونگ اخلیهای یونیت د به لطف کنترل از راه دور جدید  زاویه خروجی پره

 .درجه برای داشتن سرمایشی مؤثرتر تنظی  کرد 65تا  32طور جداگانه در یک زاویه یا زوایای متفاوت بین 

 ورود هوای تازه

توانید حتیی از هیوای    سامسونگ هوای تازه وارد یونیت می شود. در نتیجه می کولر گازی سامسونگ با نصب

 .مند شوید قتان بهرهتری در اتا تازه

 جریان هوای قوی

 5/2بیشتر از     هوای گرم و یا سرد را تا فاصلهکولر گازی کاستی سامسونگ های  ریض در یونیت داخلی پره

 .کنند تا سرما و گرما به خوبی در تمام فضای اتار پخش شود متر منتقل می

 نصب آسان

شدنی هستند. این امر تنظی  ارتفاع را  جدا سامسونگاسپلیت کاستی  های زاوایای یونیت داخلی تمام قسمت

 .تر شود تر و ساده شود نصب و تراز کردن آن نیز بسیار سریع کند و با ث می تسهیل می
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 + ) اینورتر (A + ) اینورتر (A + ) اینورتر (A + ) اینورتر (A + ) اینورتر (A + ) اینورتر (A گرید انرِژی

 Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung برند محصول

 مدت گارانت  
 60 –ماه  18

سور  ماه کمپر

 60 –ماه  18
سور  ماه کمپر

 60 –ماه  18
سور  ماه کمپر

 60 –ماه  18
سور  ماه کمپر

 60 –ماه  18
سور  ماه کمپر

 60 –ماه  18
سور  ماه کمپر

کشور صاحب 
 برند

 کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب  

تحت ضمانت 
کت  شر

 سام شویس سام شویس سام شویس سام شویس سام شویس سام شویس

مشخصات 
 پنل.وزن پنل

15 KG 17 kg 17 kg 19 kg 21 kg 19 kg 

 چی    چی    چی    چی    چی    چی    کشور سازنده

 موقعیت دستگاه
 4کاست  
 طرفه

 4کاست  
 طرفه

 4کاست  
 طرفه

 4کاست  
 طرفه

 4کاست  
 طرفه

 4کاست  
 طرفه

ظرفیت اسیم 
 ( BTUدستگاه ) 

24 24 36 42 48 42 

ظرفیت شمایشر 
BTU/H 

24000 24000 36000 42000 48000 42000 

 نوع فاز
 220تک فاز ) 
) 

 220تک فاز ) 
) 

 220تک فاز ) 
) 

 380سه فاز ) 
) 

 380سه فاز ) 
) 

 220تک فاز ) 
) 

د  R410 R410 R410 R410 R410 R410 گاز مپ 

مشخصات 
 پنل.عمق

840 mm 840 mm 840 mm yes 840 mm 840 mm 

مشخصات 
 پنل.عرض

840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 

مشخصات 
 پنل.ارتفاع

204 mm 246 mm 246 mm 840 mm 288 mm 288 mm 

سور  روتاری روتاری mm 288 روتاری روتاری روتاری نوع کمپر

سور  kg 91 kg 91 روتاری kg 72 kg 72 kg 55 وزن کمپر

مشخصات  
سور.عمق  کمپر

310 mm 330 mm 330 mm 91 kg 330 mm 330 mm 

 mm 15.88 mm 15.88 mm 15.88 mm 15.88 mm 15.88 mm 15.88 سایز لوله گاز

 mm 998 mm 998 mm mm 1210 mm 1210 mm 1210 798 ارتفاع       

 mm 940 mm 940 mm 940 mm 940 mm 940 mm 880 عرض
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 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کاماه بزرگ آدرس فروشگ

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 4 | صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

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

  محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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