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 S306TQ2مدل  نورتریا 30000 گیب تانیتا یال ج یکولر گازکاتالوگ 

  اینورتر مدل 30000کولر گازی ال جی تایتان بیگ S306TQ2  ساخت کشور کره جنوبی بوده که

 از بزرگترین صادرکنندگان سیستم تهویه مطبوع است

  از محصوالت  ما کشور واردات از ای عمده سهم جنوبی کره کشور اعتبار و شهرت حسن با توجه به

این کشور بوده و ایران یکی از مشتریان عمده این محصوالت محسوب می شود. همچنین تمام 

 .می باشد گلدیران کولرگازی های ال جی دارای ضمانتنامه

 از وجود موتور پیشرفته روتاری تیپ 30000جی تایتان بیگ  کولر گازی ال T2  مجهز به رطوبت

  گیر بهره می برد.

 15 زیر دمای در ان کندانسور و میباشد سانتیگراد °45 باالی گرمای تحمل به قادر دستگاه کمپرسور 

 .باشد می مثبت راندمان حفظ به قادر درجه

 کولر گازی این نوع LG ه آرامی انجام داده و در مواقعی که میزان برودت تنظیم عمل دور اولیه را ب

شد اینورتر به حالت عادی و دور کم باز می گردد و صرفه جویی انرژی را در پی دارد که در مورد 

 .دهد می کاهش را مصرف میزان در مقایسه با سایر مدل ها کولر گازی ال جی این

 کولر گازی ال جی  .کولر گازی ال جی مجهز به برد تبدیل جریان برق اسمارت اینورتر می باشد

از کمپرسور روتاری بهره مند می باشد که مخصوص استفاده در مناطق  30000تایتان بیگ 

درصد  60می تواند مصرف انرژی را تا  ال جی تشرک اعالم طبق که گرمسیری و حاره ای می باشد

 .کاهش دهد
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  2TQ306Sاینورتر مدل 30000تایتان بیگ  ال جی کولر گازی ویژگی های

 اسپلیت دو تکه 

 وزن نسبتاً مناسب 

 دارای اینورتر 

 توان پرتابی باد 

 استفاده از گاز مبرد R410a  

 سطح صدای پایین 

 ریموت کنترل 

 ویژگی خواب راحت 
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  مشخصات پنل. سایز لوله تخلیه آب 16

ال جی   مشخصات تولید. برند محصول 

  مشخصات تولید. کشور صاحب برند کره جنوبی

30.000 BTU   ( BTU ) مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه 

  مشخصات کمپرسور.نوع دمش روبرو زن

320 mm   مشخصات کمپرسور.عمق 

800 mm   مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

yes   مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر 

54 dB مشخصات کمپرسور.میزان سطح صدا  

  مشخصات کلی. نوع کمپرسور روتاری

(T1) معتدل   مشخصات کلی. شرایط آب و هوایی کمپرسور 

67 KG مشخصات کمپرسور.وزن کمپرسور  

870 mm   مشخصات کمپرسور.عرض 

A+ ( اینورتر ) مشخصات کلی. گرید انرژِی  

( 220 ) تک فاز   مشخصات کلی. نوع فاز 

  مشخصات پنل.فیلتر تصفیه هوا دارد

  مشخصات تولید. کشور سازنده کره جنوبی

  مشخصات کلی. نوع مبرد R410 گاز

  مشخصات پنل.رنگ پنل سفید

265 mm   مشخصات پنل.عمق 

346 mm   مشخصات پنل.ارتفاع 
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https://tasisat.com/backline-pipe-size/16/
https://tasisat.com/brand/%d8%a7%d9%84-%d8%ac%db%8c/
https://tasisat.com/brand-country/southkorea/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu30000/
https://tasisat.com/compressor-blowing-kind/front/
https://tasisat.com/compressor-depth/320-mm/
https://tasisat.com/compressor-height/800-mm/
https://tasisat.com/compressor-inverter/yes/
https://tasisat.com/compressor-sound-level/54-db/
https://tasisat.com/compressor-type/rotary/
https://tasisat.com/compressor-water-condition/moderate-t1/
https://tasisat.com/compressor-weight/67-kg/
https://tasisat.com/compressor-width/870-mm/
https://tasisat.com/energy-grade/ivnerter/
https://tasisat.com/faz-type/single-phase/
https://tasisat.com/filter-air/yes/
https://tasisat.com/made-in/southkorea/
https://tasisat.com/mobared-type/r410-gas/
https://tasisat.com/panel-color/white/
https://tasisat.com/panel-depth/265-mm/
https://tasisat.com/panel-height/346-mm/
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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 محصول  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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