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 TGSG-12Hتراست مدل  یکولر گازکاتالوگ 

از محصوالت شرکت معتبر تراست می باشد که در دسته ی  TGSG-12H کولر گازی تراست مدل

محصوالت سرمایشی این شرکت بزرگ قرار میگیرد که عالوه بر سرمایش قابلیت گرمایش را نیز با خود 

 .استو عالوه بر ضد باکتری بودن کم مصرف  B دارای برچسب انرژی کولر گازی به همراه دارد. این

 TGSG-12H ویژگی های کولر گازی تراست مدل

 عملکرد سرمایش و گرمایش 

 این. است گرمایشی –دارای عملکرد سرمایشی  TGSG-12H مدل تراست کولر گازی

 قابلیت گرم هوای جریان تولید بر عالوه کولر که گردد می اطالق حالتی به وضعیت

راحتی و با تغییر تنظیمات می توان  به و بوده دارا نیز را گرمایشی سیستم به شده تبدیل

 .از عملکرد گرمایشی آن نهایت بهره را برد

 گاز مبرد R410a 

که به نسبت مساوی تشکیل  R32 و R125 ترکیبی است از دو گاز R410a گاز مبرد

از نقطه جوش پایین تری برخوردار بوده و در عین  R22 شده اند. این گاز بر خالف گاز

با محیط زیست سازگار  R410a بازدهی باالتری است. گاز مبرد حال دارای راندمان و

 .است و از آن به عنوان دوست دار محیط زیست یاد می شود

 کمپرسور روتاری 

به میزان قابل توجهی در مصرف انرژی  کولر گازی تراست با استفاده از کمپرسور روتاری در

م جابجایی مثبت و نوع چرخشی صرفه جویی شده است. این کمپرسور با استفاده از مکانیز

 خود برای استفاده در مناطق با حجم فشار و هوای باال مناسب است 
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 شروع به کار خودکار 

به تکنولوژی سیستم استارت اتوماتیک  TGSG-12H کولر گازی دیواری تراست مدل

روع بکار خودکار در صورت قطع پس از قطع و وصل جریان برق مجهز است. در حالت ش

موقتی جریان برق وخاموش شدن کولرگازی بالفاصله پس از اتصال مجدد جریان برق، 

  .سیستم فعالیت خود را مطابق با همان تنظیمات قبلی آغار می نماید

 کنداسور و رادیاتور طالیی ضد رسوب  

شــش طالیی بکار رفته ضد رسوب می باشد. پو اسپلیت دیواری تراست کنداسور و رادیاتور

در کولر گازی تراست عالوه بر ضد رسوب بودن از خوردگی کندانســور در مقابل هوای 

 .مناطق مجاور دریا، باران های اسیدی و دیگر عناصر خورنده جلوگیری می نماید

 ریموت کنترل دستی  

 .مجهز به ریموت کنترل دستی است TGSG-12H کولر گازی دیواری تراست مدل

با عرضه این آپشن بر روی محصول امکان دسترسی مصرف کنندگان به تنظیمات  تراست

 .کولر گازی از راه دور را فراهم ساخته است

 قیمت 

 تراست در جهت رضایتمندی بیشتر خریداران محصوالت خود وضعیت اقتصادی آنان را

 .مناسب است قیمت کولرگازی تراست نیز در نظر گرفته است. از این نظر
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 مشخصات کلی. شرایط آب و هوایی کمپرسور (T1) معتدل

 مشخصات تولید. برند محصول تراست

12.000 BTU مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه ( BTU ) 

R410 مشخصات کلی. گاز مبرد 

no مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر 

 مشخصات کلی. نوع کمپرسور روتاری

B ات کلی. گرید انرژِیمشخص 

 مشخصات کلی. نوع فاز ( 220 ) تک فاز

 مشخصات پنل.موقعیت دستگاه دیواری

19.5 KG مشخصات پنل.وزن پنل 

260 mm مشخصات پنل.عمق 

190 mm مشخصات پنل.ارتفاع 

790 mm مشخصات پنل.عرض 

73.9 KG مشخصات کمپرسور.وزن کمپرسور 

810 mm مشخصات کمپرسور.عمق 

395 mm مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

945 mm مشخصات کمپرسور.عرض 
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به  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا انتخاب  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comآدرس 

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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