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 TMINVAB-30H410Aتراست مدل  نورتریا یکولر گازکاتالوگ 

 خود را در دو نوع دیواری و ایستاده تولید و به بازار عرضه می نماید کولر گازی تراست.  

 اده ازتکنولوژی هایی چون کمپرسور روتاری اینورتر مصرف دیواری اینورتر تراست با استف کولر گازی

 .انرژی محصوالت خود را بسیار کاهش داده است و دارای عملکردی بسیار آرام است

 با دارا بودن فیلتر یون پالسما در جهت تصفیه بیشتر جریان هوا از طریق  تراست کولر گازی اینورتر

ها و دیگر ذرات معلق در فضا را جذب و تصفیه می ها، باکتریتولید یون ذارت حساسیت زا، ویروس

 .نماید

 وتاری اینورتر، سرعت فن اتومات وکولر گازی تراست با دارا بودن تکنولوژی هایی شبیه کمپرسور ر ...

قیمت کولرگازی  بب صرفه جویی انرژی مضاعف این کولر گازی شده و ضمن بهره مندی از این مواردس

 .مقدار مناسبی است تراست

  عالوه بر دارا بودن نمایشگر تراست 30000کولر گازی اینورتر LCD  بر روی پنل خود مجهز به

این پنل ها را به گونه ای طراحی نموده که تمیز کردن این پنل ها را  تراست .ریموت کنترل هستند

 .بسیار آسان نموده است

 کولرهای گازی اسپلیت اینورتر تراست با برخورداری از گاز مبردR410  با محیط زیست سازگار بوده

 دان آسیبی وارد نمی نماید . و ب

 محیا می سازد کولر گازی این گاز سرمایش مناسبی را نیز در. 

 دارای فیلتر کربن فعال برای تصفیه جریان هوا می باشد.  کولر گازی دیواری تراست 

 

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://www.tasisat.com/product-category/cooling/split/trust-split-air-conditioner/
https://tasisat.com/
https://www.trust.com/en/
https://www.tasisat.com/product/trust-tminvab-18h410a/
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 رشته های الکترواستاتیکی تشکیل شده است توانایی جذب بوهای محیط  این فیلتر که از کربن فعال و

غیرفعال  کولر گازی تراست فیلتر  را داراست و سبب مطبوع شدن هوای محیط می گردد. مزیت دیگر

 .کردن گازهای شیمیایی زیان آور است

 ت احتمالی کولر گازی تراست مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند است. این سیستم قادر است مشکال

 دمای دقیق کنترل با همچنین تراست  پیش آمده را تشخیص و نمایش دهد . این کولر گازی دیواری

 شده تنظیم دمای با متناسب را آن دقیقا و داده تغییر را دستگاه گرمایش و سرمایش درجه محیط

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

 مشخصات تولید. برند محصول تراست

30.000 BTU مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه ( BTU ) 

R410 مشخصات کلی. گاز مبرد 

yes  مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر 

 خصات کلی. نوع کمپرسورمش روتاری

A+ ( اینورتر ) مشخصات کلی. گرید انرژِی 

 Db -حداکثر صدا یونیت داخلی 35/44/50

 مشخصات کلی. نوع فاز ( 220 ) تک فاز

 مشخصات پنل.موقعیت دستگاه دیواری

20.6 KG مشخصات پنل.وزن پنل 

362 mm مشخصات پنل.عمق 

1259 mm مشخصات پنل.عرض 

282 mm مشخصات پنل.ارتفاع 

810 mm مشخصات کمپرسور.عمق 

410 mm مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

946 mm سور.عرضمشخصات کمپر 

 

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/compressor-water-condition/moderate-t1/
https://tasisat.com/brand/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu30000/
https://tasisat.com/compressor-gas-type/r410/
https://tasisat.com/compressor-inverter/yes/
https://tasisat.com/compressor-type/rotary/
https://tasisat.com/energy-grade/ivnerter/
https://tasisat.com/sound-rust/35-44-50/
https://tasisat.com/faz-type/single-phase/
https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/
https://tasisat.com/panel-weight/20-6-kg/
https://tasisat.com/panel-depth/362-mm/
https://tasisat.com/panel-width/1259-mm/
https://tasisat.com/panel-height/282-mm/
https://tasisat.com/compressor-depth/810-mm/
https://tasisat.com/compressor-height/410-mm/
https://tasisat.com/compressor-width/946-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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