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 TV306STQمدل  نورتریا 30000 گیب تانیتا یال ج یکولر گاز  کاتالوگ 

 قابلیت اینورتر

 .% می شود60موجود در این نوع کولر گازی ال جی موجب کاهش مصرف انرژی تا حدود اینورتر 

 توان پرتابی باد

 باد ویژگی با فرستد می اتاق از گوشه هر به  هوای سرد را 30000کولر گازی ال جی تایتان بیگ 

 بزرگتر های اتاق نمودن خنک امکان لذا کند می فراهم متر 20 تا  منطقه درسراسر را باد پرتاب که تند

 .داشت خواهد وجود  نیز

  R410a استفاده از گاز مبرد

بوده که  R410a تفاده از گاز مبرداس  یکی از مزیت های کولر گازی ال جی مدل تایتان بیگ اینورتر

موجود وارد چرخه شده  از چرخه تولید به دلیل نارسایی های R22 و با خروج گاز مبرد 2015از سال 

 از گرما شدن ازاد و جذب در عالوه بر کارایی باال و سازگاری که با محیط زیست دارد، R410 است. گاز

 .بهتر عمل میکند R22 مبرد

کاهش می  Over Heat می توان به ریسک خراب شدن آن بدلیل R410 ز مبرداز دیگر مزایای گا

در روغن ماینرال است به همین  R22 در روغن سنتیتک بیشتر از حاللیت R410 نسبت حاللیت .یابد

 .است R22 دارای خوردگی و سایش کمتر از سیستم R410a دلیل سیستم
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 سطح صدای پایین

با  TV306STQ اینورتر مدل 30000ازی ال جی تایتان بیگ میزان صدا در یونیت خارجی کولر گ

دسی  46/43/39داخلی  توجه به مدل های دیگر این نوع از محصول در کمترین حالت به برای یونیت

 .باشد می خارجی یونیت برای بل دسی 46  بل و در بیشترین حالت به

 ریموت کنترل

انواع کولر گازی ال جی مدل نکست تایتان اینورتر از فاصله مناسب یا در  سرمایش برای تنظیم دما و یا

کولر گازی  می شود که کارکرد های انواع حال استراحت از ریموت کنترل همراه این محصول استفاده

 .را تسهیل و سرعت بخشیده است 30000ال جی تایتان بیگ 

 ویژگی خواب راحت

از طریق کنترل، دستگاه به صورت  کولر گازی ال جی تایتان بیگ با فعال کردن این قابلیت در

دقیقه یکبار دما را یک درجه افزایش می دهد و این فرآیند در زمان استراحت، با افزایش  30خودکار هر 

 .درجه ای دما خواهد بود 2

 نمایشگر مصرف انرژی

صفحه نمایشگر مصرف  TV306STQ اینورتر مدل 30000تایتان بیگ  کولر گازی ال جی در

 .انرژی به صورت مخفی روی پانل قرار گرفته است
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  گرمایش کامل

کولر  این عمل در فصول سرد سال مانند پاییز و زمستان توسط انواع کولر گازی ال جی و به خصوص

 COP 62ستگاه در زمان گرمایش به انجام گرفته که بازدهی مطلوب این د گازی ال جی تایتان بیگ

 می رسد 3
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 سفید رنگ پنل

 + ) اینورتر (A گرید انرِژی

 ال ج   برند محصول
 کره جنوب   کشور صاحب برند

 KG 18.5 مشخصات پنل.وزن پنل

 کره جنوب   کشور سازنده  

 دیواری موقعیت دستگاه

 30 ( BTUاسیم دستگاه ) ظرفیت 

 ( 220تک فاز )  نوع فاز
سور اینورتر  yes کمپر

 دارد فیلپر تصفیه هوا

 A 11.8/10.6مشخصات کیل. مرصف برق گرمایش 

 A 11.8/10.6مشخصات کیل. مرصف برق رسمایش 

 mm 265 مشخصات پنل.عمق

 mm 1190 مشخصات پنل.عرض

 mm 346 پنل.ارتفاعمشخصات 

سور  روتاری نوع کمپر

سور  KG 67 وزن کمپر

 16 لوله درینسایز 

سور.عمق  mm 320 مشخصات کمپر

سور ایط آب و هوایی کمپر  (T1معتدل ) رسر

 "(3/8) 9.52 مشخصات کیل. سایز لوله رفت

 "(5/8) 15.88 مشخصات کیل. سایز لوله برگشت

د    R410گاز  نوع مپر

 M 30 حداکپر طول لوله کشر 
ل  دارد مشخصات پنل. کنپر

 M 13 مشخصات پنل.پرتاب باد

 dB 39/43/46 مشخصات پنل.سطح صدا

 M 15 ارتفاع لوله کشر حداکپر 

 روبرو زن نوع دمش

ان سطح صدا ز  dB 54 مپ 

 mm 800 ارتفاع

 mm 870 عرض
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https://tasisat.com/energy-grade/ivnerter/
https://tasisat.com/brand-country/southkorea/
https://tasisat.com/brand-country/southkorea/
https://tasisat.com/panel-weight/18-5-kg/
https://tasisat.com/made-in/southkorea/
https://tasisat.com/made-in/southkorea/
https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/
https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu30000/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu30000/
https://tasisat.com/faz-type/single-phase/
https://tasisat.com/compressor-inverter/yes/
https://tasisat.com/compressor-inverter/yes/
https://tasisat.com/filter-air/yes/
https://tasisat.com/filter-air/yes/
https://tasisat.com/power-warming-a/11-8-10-6/
https://tasisat.com/power-cooling-a/11-8-10-6/
https://tasisat.com/panel-depth/265-mm/
https://tasisat.com/panel-width/1190-mm/
https://tasisat.com/panel-height/346-mm/
https://tasisat.com/compressor-type/rotary/
https://tasisat.com/compressor-type/rotary/
https://tasisat.com/compressor-weight/67-kg/
https://tasisat.com/backline-pipe-size/16/
https://tasisat.com/backline-pipe-size/16/
https://tasisat.com/compressor-depth/320-mm/
https://tasisat.com/compressor-water-condition/moderate-t1/
https://tasisat.com/pipe-size/9-52-3-8/
https://tasisat.com/size-back-pipeline/15-88-5-8/
https://tasisat.com/mobared-type/r410-gas/
https://tasisat.com/lenght-pipe/30-m/
https://tasisat.com/control/yes/
https://tasisat.com/control/yes/
https://tasisat.com/panel-wind/13-m/
https://tasisat.com/sound-level/39-43-46-db/
https://tasisat.com/maximum-pipe-height/m-15/
https://tasisat.com/compressor-blowing-kind/front/
https://tasisat.com/compressor-blowing-kind/front/
https://tasisat.com/compressor-sound-level/54-db/
https://tasisat.com/compressor-height/800-mm/
https://tasisat.com/compressor-width/870-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  تاسیسات دات کامکنید. مشاورین شما در  مراجعه

  محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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