
 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

  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(

 1 | صفحه

 تانیتا وین یسرد و گرم ال ج یکولر گاز  کاتالوگ 

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

شدن  اضافه با باد پرتاب میزان این و دارد متر پرتاب باد گازی سرد و گرم ال جی نیو تایتانکولر 

 .طرفه باد، باعث می شود تا تمام محیط بطور یکنواخت، خنک گردد 4خاصیت پرتاب 

سبب می شود تا با توزیع باد در چهار جهت، تمامی کولر گازی ال جی نیو تایتان  سیستم پرتاب باد

 4 هوای چرخش فضای کاربر بطور یکسان خنک شود. بدلیل برخوراری مدل نیو تایتان از ریموت کنترل

 .باشند می تنظیم قابل براحتی نظر، مورد دمای همچنین و طرفه

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

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

 .نشاط آوری را برای شما به ارمغان می آورد

ستگاه و در موتور فن د BLDC با بهره گیری از تکنولوژیکولر گازی سرد و گرم ال جی نیو تایتان 

 .دسی بل گردیده است 19همچنین پره های مورب در بلور فن باعث کاهش سطح صدا تا 

پره )فین( طالیی در قسمت خارجی دستگاه، مبدل حرارتی از خوردگی و فرسایش  14با بکارکیری 

حاصل از شرایط آب و هوایی خارج از ساختمان در امان می ماند و این پره ها باعث افزایش راندمان 

 .اسپلیت می گردند

 کردن فعال با .کند می ایجاد را راحت و آرام بسیار محیطی دما، کنترل با "عمیق خواب حالت"ویژگی 

دقیقه یکبار دما را  30از طریق کنترل، دستگاه به صورت خودکار هر  کولر گازی ال جی در قابلیت این

 .درجه ای دما همراه خواهد بود 2فزایش یک درجه افزایش می دهد و این فرآیند در زمان استراحت، با ا

 تابستان در که دارد را قابلیت این شما دستگاه روتاری نوین تکنولوژی به مجهز کمپرسور با استفاده از

 .گیرد قرار استفاده مورد سانتیگراد درجه 60 محیط دمای تا راحتی به

 .ز محیط می گیرد، ذرات گرد و غبار موجود در هوا را اال جی فیلتر محافظ دو گانه
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کولر گازی ال  ایجاد سرمایش سریع با استفاده از سیستم خنک کنندگی سریع از دیگر ویژگی های

درجه سانتیگراد و حداکثر  18می باشد، ضمن این که حداقل دما در این اسپلیت ها  جی نیو تایتان

 .درجه سانتیگراد می باشد 30دما در آنها 

مت نصب سیستم تهویه مطبوع ال جی، امکان نصب ساده آن را طراحی دقیق اجزای مربوط به قس

 .فراهم آورده است

آمپر می  10با برق تک فاز کار می کند و مصرف برق آن کولر گازی سرد و گرم ال جی نیو تایتان 

 .باشد

نصب ساده  امکان جی، ال طراحی دقیق اجزای مربوط به قسمت نصب سیستم تهویه مطبوع کولر گازی

آن را فراهم آورده است و به تعداد نفرات کمتری برای نصب دستگاه نیاز می باشد و همچنین نصب 

 .دستگاه در مدت زمان بسیار کوتاه تری صورت می پذیرد

 پس خدمات و فنی قطعات گارانتی ماه 18 و کمپرسور گارانتی سال 10 دارای جی ال گازی کولر انواع

 .باشد می فروش از

با توجه به آپشن هایی که دارد در مقایسه با قیمت کولرگازی های دیگر رقبا  قیمت کولرگازی ال جی 

 .بسیار مناسب است
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 سفید سفید سفید نگ پنلر 

 B B B گرید انرِژی

 ال ج   ال ج   ال ج   برند محصول
 کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کشور صاحب برند

 KG 8.5 8.8 KG 10.5 KG مشخصات پنل.وزن پنل

 کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کشور سازنده    

 دیواری دیواری دیواری موقعیت دستگاه

 9 12 24 ( BTUظرفیت اسیم دستگاه ) 

 ( 220تک فاز )  ( 220تک فاز )  ( 220فاز ) تک  نوع فاز

سور اینورتر  no no no کمپر

 دارد دارد دارد فیلپر تصفیه هوا

 mm 189 mm 250 mm 189 مشخصات پنل.عمق

 mm 837 mm 1030 mm 837 مشخصات پنل.عرض

 mm 302 mm 325 mm 302 مشخصات پنل.ارتفاع

سورنوع    روتاری روتاری روتاری کمپر

سور  KG 33.5 KG 56.1 KG 27.8 وزن کمپر

سور.عمق  mm 245 mm 320 mm 229 مشخصات کمپر

سور ایط آب و هوایی کمپر  (T1معتدل ) (T1معتدل ) (T1معتدل ) شر

 "(3/8) 9.52 "(1/4) 6.35 "(1/4) 6.35 مشخصات کیل. سایز لوله رفت

 "(5/8) 15.88 "(1/2) 12.72 "(3/8) 9.52 کیل. سایز لوله برگشتمشخصات  

د      R22گاز  R22گاز  R22گاز  نوع مپر

 M 15 M 28 M 15 حداکپر طول لوله کشر 

 37/43/48 33/37/41 30/33/36 مشخصات پنل.سطح صدا

 M 7 M M 15 7 حداکپر ارتفاع لوله کشر 

 روبرو زن روبرو زن روبرو زن نوع دمش

 mm 541 mm 800 mm 498 ارتفاع

 mm 770 mm 870 mm 717 عرض
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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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