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  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کاماه بزرگ آدرس فروشگ

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(
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 یال ج یپنجره ا یکولر گاز یکولر گاز  کاتالوگ 

 مدله ایی که بعد از عدد آنها اندیس جی ال ای پنجره کولر گازی در انواع BF و BR  آمده است

 .دارای ریموت کنترل دستی می باشند

 مصرف نظر مورد های تخفیف و بوده  ارائه شده در تاسیسات ال جی ای پنجره قیمت کولر گازی 

 .است گردیده لحاظ ها قیمت این در کنندگان

 وسط طبقات برای تهران، مانند هوایی و آب شرایط در نیاز مورد گازی کولر جهت برآورد ظرفیت 

و در طبقاتی که باالی آنها بام  BTU 600 تا 400 حدود زیربنا مترمربع هر ازاء به ساختمان

ر د 800تا  600ساختمان است به دلیل تابش نور خورشید به سقف ، به ازاء هر مترمربع زیربنا بین 

  .نظر بگیرید

 رایگان است گلديران شرکت توسط فقط جی ال ای پنجره راه اندازی کولرهای گازی . 

 قطعات گارانتی ماه 18 و کمپرسور تعویض ضمانت سال 5 دارای جی ال ای پنجره کولرگازی انواع 

 . باشند می گلدیران ضمانت کارت توسط فقط فنی

 آمپر به فوق رهای گازیکول قبل از انتخاب و سفارش خرید هر یک از (A) توجه با آن برق مصرفی 

 .فرمائید دقت خود واحد برق کنتور مشخصات و توان به

 مختلف های کشور در آن مونتاژ است ممکن و بوده ای ، کره کولر گازی قطعات مدل های مختلف 

 .پذیرد انجام
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 مدل
حداکثر ظرفیت 

 (Btu/hrرسمایشی )
حداکثر ظرفیت  

 (Btu/hrگرمایشی )
 

ی
برق مرصف

(KW) 
وزن خالص 

(KG) 
ابعاد 

(CM)(W/D/H) 

W-136BC 12000 --- 1.26 43 38*56.7*60 

W-136BF 12000 --- 1.26 43 38*56.7*60 

W-136BR 11500 11500 1.35 31 35.3*52.5*47 

W-196BC 18000 --- 2.25 66 42.8*77*66 

LWC-2086BCD 20000 --- 2.46 66 42.8*77*66 

W-246BC 24000 --- 2.58 66 42.8*77*66 

LWC-2786BCD 26000 --- 2.8 75 42.8*77*66 

W-196BF 18000 --- 2.25 66 42.8*77*66 

W-246BF 24000 --- 2.58 66 42.8*77*66 

W-196BR 18000 18000 2.5 66 42.5*77*66 

W-246BR 24000 24000 2.74 67 42.8*77*66 
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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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