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 NB246TCمدل  24000 تانیتا وین یسرد ال ج یکولر گازکاتالوگ 

  مدل 24000کولر گازی سرد ال جی نیو تایتان NB246TC  یکی از پرفروش ترین محصوالت تولید

 شده توسط شرکت ال جی می باشد. 

 ال جی دارای دو قسمت  مانند تمامی مدل های کولر گازی 24000نیو تایتان  ال جی کولر گازی سرد

گاز را برعهده دارد که بیرون اتاق یا  کردنی خنکداخلی و خارجی است. قسمت خارجی، وظیفه

 .های مخصوص نصب شودی فلزی دارد و باید روی پایهشود. بدنهسالن و در فضای باز نصب می

 وزش باد  پنل داخلی این محصول طراحی زیبایی دارد، داخل اتاق یا سالن نصب میشود و وظیفه

 کند.خنک را ایفا می

 دهند. وجود فیلتر در پنل داخلی باعث بهبود تگاه را نشان میفعالیت دس نشانگر روی بدنه، نحوه

قدرت پرتاب باد در متراژ طوالنی دارد و فضا را  کولر گازی ال جی نیو تایتان .کیفیت هوا میشود

 .دهدبخوبی پوشش می

 بسیار مهم است. چرخش هوا توسط  کولر گازی ال جی وجود ریموت کنترل برای تنظیم آسانتر و بهتر

تنظیم است. صدای شود که با ریموت کنترل قابلکولرگازی ال جی در چهار جهت انجام می

  .کدام آزاردهنده نیستهای مختلف متفاوت است و هیچی پنل داخلی در سرعتتولیدشده

 دارای صفحه نمایشگر مخفی می باشند کولر گازی ال جی نیو تایتان تمامی مدل های. 

  مدل 24000کولر گازی سرد ال جی نیو تایتان NB246TC  میزان این و دارد متر پرتاب باد 10تا 

 یکنواخت، بطور محیط تمام تا شود می باعث باد، طرفه 4 پرتاب خاصیت شدن اضافه با باد پرتاب

 .دگرد خنک
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 سبب می شود تا با توزیع باد در چهار  24000کولر گازی سرد ال جی نیو تایتان  سیستم پرتاب باد

جهت، تمامی فضای کاربر بطور یکسان خنک شود. بدلیل برخوراری مدل نیو تایتان از ریموت 

 .باشند می تنظیم قابل براحتی نظر، مورد دمای همچنین و طرفه 4 هوای چرخش کنترل

 یون میلیون دو آن بوسیله که باشد می آیونایزر پالسمستر فیلتر دارای ال جی نیو تایتان کولر گازی 

 مطبوع هوای و میگردد پاک کامال هوایی ایجاد سبب امر این که کند می تولید دقیقه در پالسمستر

 .آورد می ارمغان به شما برای را آوری نشاط و

  مدل 24000کولر گازی سرد ال جی نیو تایتان NB246TC با بهره گیری از تکنولوژی BLDC 

دسی بل  19در موتور فن دستگاه و همچنین پره های مورب در بلور فن باعث کاهش سطح صدا تا 

 .گردیده است
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 مشخصات تولید. برند محصول ال جی

 مشخصات تولید. کشور صاحب برند کره جنوبی

24.000 BTU مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه ( BTU ) 

روبرو زن  مشخصات کمپرسور.نوع دمش 

320 mm مشخصات کمپرسور.عمق 

800 mm مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

no مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر 

 مشخصات کلی. نوع کمپرسور روتاری

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

56.1 KG مشخصات کمپرسور.وزن کمپرسور 

870 mm مشخصات کمپرسور.عرض 

B مشخصات کلی. گرید انرژِی 

 مشخصات کلی. نوع فاز ( 220 ) تک فاز

 مشخصات پنل.فیلتر تصفیه هوا دارد

 مشخصات تولید. کشور سازنده کره جنوبی

 مشخصات کلی. نوع مبرد R22 گاز

 مشخصات پنل.رنگ پنل سفید

250 mm مشخصات پنل.عمق 

325 mm مشخصات پنل.ارتفاع 

 مشخصات پنل.موقعیت دستگاه دیواری

10.5 KG مشخصات پنل.وزن پنل 
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https://tasisat.com/brand/%d8%a7%d9%84-%d8%ac%db%8c/
https://tasisat.com/brand-country/southkorea/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu24000/
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/no/
https://tasisat.com/compressor-type/rotary/
https://tasisat.com/compressor-water-condition/moderate-t1/
https://tasisat.com/compressor-weight/56-1-kg/
https://tasisat.com/compressor-width/870-mm/
https://tasisat.com/energy-grade/b/
https://tasisat.com/faz-type/single-phase/
https://tasisat.com/filter-air/yes/
https://tasisat.com/made-in/southkorea/
https://tasisat.com/mobared-type/r22-gas/
https://tasisat.com/panel-color/white/
https://tasisat.com/panel-depth/250-mm/
https://tasisat.com/panel-height/325-mm/
https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/
https://tasisat.com/panel-weight/10-5-kg/
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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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