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 انواع کولر گازی ایستاده ال جی کاتالوگ 

  :LPH508TCOکولر گازی ایستاده ال جی مدل

دارد. نوع کمپرسور آن روتاری بوده و بهه   B کاربری سرمایشی و گرمایشی و برچسب انرژی کولر گازی این

است.  R22 شود و گاز مبرد آن ای نصب می صورت ایستاده و مناسب برای شرایط آب و هوای معتدل و حاره

اسهت. همننهین ظرفیهت سرمایشهی و      50000ایهن کهولر گهازی     BTU/H ظرفیت سرمایشی و گرمایشی

 .است 15و  14آن به ترتیب  KW گرمایشی

ولت و جریان برق  380نوع برق مصرفی این کولرگازی سه فاز 

آمپههر اسههت. حههداکیر صههدای یونیههت داخ ههی     9الههی  8آن 

دسی بل و حهداکیر صهدای یونیهت خهارجی ایهن       55/52/48

. ابعهاد و وزن یونیهت داخ هی آن    دسهی بهل اسهت    60دستگاه 

کی وگرم و ابعاد و وزن یونیت  58می یمتر و  590×1850×440

 .کی وگرم است 85می یمتر و  900×1165×370خارجی آن 

 :AP-W50LT3E0 کولر گازی ایستاده ال جی مدل

ه و بصورت دارد. نوع کمپرسور آن روتاری بود B این محصول کاربری سرمایشی و گرمایشی و برچسب انرژی

اسهت. ظرفیهت    R410 شود و دارای کیت اینورتر و گاز ای نصب می ایستاده و برای شرایط آب و هوای حاره
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 ایهن  KW ظرفیهت سرمایشهی و گرمایشهی   است.  50000این کولر گازی  BTU/H سرمایشی و گرمایشی

 .است 15و  13.5به ترتیب  LG کولر گازی

آمپر  7الی  6رق مصرفی آن ولت و جریان ب 380برق مصرفی آن سه فاز 

دسی بل و حداکیر صدای  45/47/49است. حداکیر صدای یونیت داخ ی 

دسی بل است. ابعاد و وزن یونیت داخ ی  55یونیت خارجی این دستگاه 

کی وگرم و ابعاد و وزن  47می ی متر و  590×1840×440این کولرگازی 

  .م استکی وگر 96می ی متر و  950×1380×330یونیت خارجی آن 

  :TPH808FLA5کولر گازی ایستاده ال جی مدل

دارد.  B این کولرگازی کاربری سرمایشی و گرمایشی و برچسب انهرژی 

نوع کمپرسور آن اسکرال بهوده و بهه صهورت ایسهتاده و مناسهب بهرای       

اسهت.   R22 شود و گهاز مبهرد آن   ای نصب می شرایط آب و هوای حاره

اسهت. همننهین    80000آن  BTU/H -ظرفیت سرمایشی و گرمایشی

 27و  24این کولرگازی به ترتیهب   KW ظرفیت سرمایشی و گرمایشی

 .است

دسهی بهل    63دسی بل و حداکیر صدای یونیت خهارجی ایهن دسهتگاه     59/61حداکیر صدای یونیت داخ ی 

وزن  کی وگرم و ابعهاد و  120می ی متر و  1050×1880×495است. ابعاد و وزن یونیت داخ ی این کولرگازی 

  .کی وگرم است 250می ی متر و  1280×1607×730یونیت خارجی آن 
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  48GTAO:-APWکولر گازی ایستاده ال جی مدل

دارد. نوع کمپرسور روتهاری بهوده و بهه صهورت      A این کولر کاربری سرمایشی و گرمایشی و برچسب انرژی

 R410 ی کیت اینورتر و گاز مبهرد شود و و دارا ایستاده و مناسب برای شرایط آب و هوای معتدل نصب می

 KW است. ظرفیت سرمایشی و گرمایشی 48000این کولر  BTU/H است. ظرفیت سرمایشی و گرمایشی

 .است 15و  13این کولرگازی به ترتیب 

الهی   19ولت و جریان بهرق آن   220برق مصرفی این کولرگازی تک فاز 

بهل و   دسهی  55/49/52آمپر است. حهداکیر صهدای یونیهت داخ هی      20

است. ابعهاد و وزن یونیهت    62حداکیر صدای یونیت خارجی این دستگاه 

کی وگرم و ابعاد و  50می یمتر و  1850×590×440داخ ی این کولرگازی 

 .کی وگرم است 98می یمتر و  1380×950×330وزن یونیت خارجی آن 

 

  : PV286STQکولر گازی ایستاده ال جی مدل

دارد. نوع کمپرسور روتاری بوده و به صورت ایسهتاده   A+ و برچسب انرژی این کولرگازی کاربری سرمایشی

اسهت.   R410 شود و و دارای کیت اینورتر و گهاز مبهرد   و مناسب برای شرایط آب و هوای معتدل نصب می

 8.2ایهن کولرگهازی    KW اسهت. ظرفیهت سرمایشهی    28000این کولر گازی  BTU/H ظرفیت سرمایشی

 .است
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ولهت و جریهان بهرق     220رگازی تهک فهاز   برق مصرفی این کول

آمپر است. حداکیر صدای یونیت داخ ی  11الی  10مصرفی آن 

دسههی بههل و حههداکیر صههدای یونیههت خههارجی ایههن  49/46/44

دسی بل است. وزن یونیت داخ هی ایهن کولرگهازی     56دستگاه 

کی وگرم و ابعاد و وزن یونیهت   43می یمتر و  1950×470×250

  .کی وگرم است 51می یمتر و  870×880×320خارجی آن 
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به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دان ود 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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