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 ASGA24FUTBمدل  کالیتروپ ۲۴۰۰۰اجنرال  یکولر گازکاتالوگ 

  تروپیکال مدل 24000کولر گازی اجنرال ASGA24FUTB  از محصوالت سرمایشی شرکت

سالهاست در زمینه ی تولید سیستم تهویه هوای مطبوع فعالیت  O'GENERAL .اجنرال است

 .داشته و به یکی از قدرتمند ترین عرضه کنندگان کولر گازی در بازار جهانی تبدیل شده است

 با دارا بودن برچسب انرژی کولر گازی این A های مصرفی  کم مصرف بوده و موجب کاهش هزینه

می گردد همچنین با توجه به پالستیکی بودن جنس پنل آن امکان شست و شو برای مصرف کنندگان 

 شده اجنرال 24000 گازی کولر از  فراهم شده است که سبب افزایش رضایتمندی مصرف کنندگان

 .است

  توجه نمود توجه داشته باشید یکی از راه حل های مهم در خصوص کاهش مصرف برق که باید بدان

درجه سانتیگراد است. این کار سبب خاموش  25 اجنرال 24000کولر گازی  تنظیم نمودن دمای

 .شدن متناوب کمپرسور دستگاه و کاهش هزینه های برق مصرفی می شود

 مدل اجنرال کولر گازی ASGA24FUTB  از نوع دیواری است و برای مناطق حاره ای که دارای

درجه  55آب و هوایی گرمسیری هستند مانند استان های جنوبی که حداکثر دمای تابستان حدود 

 .را دارا می باشند مناسب است

  مصرف  دارای کمپرسور پیستونی است که قدرت باالیی داشته و مناسب اجنرال 24000کولر گازی 

 گازی کولر این زیاد صدای داشتن آن مشکل تنها و است گرم بسیار هوای و آب با متناسب مناطق در

 .است
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 ال تروپیکال مدلدارای عملکرد سرمایشی است. کولرگازی اجنر اجنرال کولر گازی 

ASGA24FUTB  بی تی یو 24000با توان ظرفیت (BTU)  متر مربع و در  50برای فضاهایی تا

 .متر مناسب است 2.7ارتفاع سقف 

 کولر گازی اجنرال مدل ASGA24FUTB مزیت از عملکرد این  دارای برنامه تایمر خواب است که 

 .وصرفه جویی در هزینه ها را در پی دارد آمده حساب به تروپیکال 24000 اجنرال گازی کولر های

  اجنرال نمایندگی شعب تمامی و بوده  ساله کمپرسور 5کولر گازی تروپیکال اجنرال دارای گارانتی 

 .باشند می کنندگان مصرف به رسانی خدمات آماده کشور سراسر در
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ogeneral مشخصات تولید. برند محصول 

ASGA24FUTB مشخصات کلی. مدل دستگاه 

no مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر 

24.000 BTU مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه ( BTU ) 

A مشخصات کلی. گرید انرژِی 

 مشخصات کلی. کاربری سرمایشی

 مشخصات کلی. شرایط آب و هوایی کمپرسور (T3) حاره ای

R410 مشخصات کلی. گاز مبرد 

M 8 مشخصات کلی.حداکثر ارتفاع لوله کشی 

18 M مشخصات کلی. حداکثر طول لوله کشی 

mm 340 مشخصات پنل.ارتفاع 

1150 mm مشخصات پنل.عرض 

mm 280 مشخصات پنل.عمق 

mm 830 مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

900 mm مشخصات کمپرسور.عرض 

330 mm مشخصات کمپرسور.عمق 

16 KG مشخصات پنل.وزن پنل 

74 KG مشخصات کمپرسور.وزن کمپرسور 

 Amp-نوع برق مصرفی تک فاز خانگی
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https://tasisat.com/model/asga24futb/
https://tasisat.com/compressor-inverter/no/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu24000/
https://tasisat.com/energy-grade/a/
https://tasisat.com/carver/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c/
https://tasisat.com/compressor-water-condition/tropical-t3/
https://tasisat.com/compressor-gas-type/r410/
https://tasisat.com/maximum-pipe-height/m-8/
https://tasisat.com/lenght-pipe/18-m/
https://tasisat.com/panel-height/mm-340/
https://tasisat.com/panel-width/1150-mm/
https://tasisat.com/panel-depth/mm-280/
https://tasisat.com/compressor-height/mm-830/
https://tasisat.com/compressor-width/900-mm/
https://tasisat.com/compressor-depth/330-mm/
https://tasisat.com/panel-weight/16-kg/
https://tasisat.com/compressor-weight/74-kg/
https://tasisat.com/lightning/%d8%aa%da%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/
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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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