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 TGSG-18Hتراست مدل  یلر گازکوکاتالوگ 

 کولر گازی تراست مدل TGSG-18H  از محصوالت شرکت معتبر تراست می باشد که در دسته ی

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

 .خود به همراه دارد

 از توانایی های متفاوتی همچون تولید شده طبق آخرین تکنولوژی مدرن  تراست کولر گازی این

جهانی ، به کاربردن تجهیزات و وسایل بسیار با کیفیت در طراحی و ساخت ، داشتن ضمانت نامه ها 

و گارانتی های بلند مدت، حمل و جابه جایی راحت و کارایی و عملکرد بسیار فوق العاده برخوردار 

 .است

 از برچسب انرژی  کولر گازی B .برخوردار بوده و ضد باکتری است 

  این شرکت در بدو آغاز به فعالیت خود بازار هدف خود را با توجه به شرایط آب و هوایی حاکم بر

را در  تراست  ان و استقبال مردم محصوالتمناطق جنوب کشور در آن نواحی قرار داد و با گذر زم

 .تمام کشور عرضه نمود

 می  20000و ظرفیت گرمایش  18000دارای ظرفیت سرمایش  تراست کولر گازی دیواری این مدل

وه بر کاهش مصرف انرژی مناسب مناطق معتدل همچون باشد و با استفاده از کمپرسور روتاری عال

 .مناطق فالت غربی، شمال غربی و شمال ایران می باشد

 TGSG-18H ویژگی های کولر گازی تراست مدل

 قابلیت سرمایش و گرمایش 

 گاز مبرد R410a  
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 پرسور روتاریمجهز به کم 

 استارت اتوماتیک پس از قطع و وصل جریان برق  

 سور و رادیاتور طالیی ضد رسوبکندا. 

 ضمانت نامه 

 طراحی زیبا  

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

 مشخصات تولید. برند محصول تراست

18.000 BTU مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه ( BTU ) 

R410 مشخصات کلی. گاز مبرد 

no مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر 

 مشخصات کلی. نوع کمپرسور روتاری

B مشخصات کلی. گرید انرژِی 

 Db -حداکثر صدا یونیت خارجی 56

 Db -حداکثر صدا یونیت داخلی 38/۴2/۴5

 مشخصات کلی. نوع فاز ( 220 ) تک فاز

 مشخصات پنل.موقعیت دستگاه دیواری

220 mm مشخصات پنل.عمق 

290 mm مشخصات پنل.ارتفاع 

920 mm مشخصات پنل.عرض 

810 mm مشخصات کمپرسور.عمق 

395 mm مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

945 mm ور.عرضمشخصات کمپرس 
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به آدرس  تاسیسات دات کامرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت ب

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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