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 ASGS30LFCAمدل  نورتریا ۳۰۰۰۰اجنرال  یکولر گازکاتالوگ 

  اینورتر مدل 30000کولرگازی اجنرال ASGS30LFCA  از محصوالت ساخت کشور تایلند تحت

  لیسانس شرکت اجنرال ژاپن است.

 در انواع مختلف پنجره ای، داکت، اسپلیت دیواری، مولتی پنل ساده، پیشرفته و کاستی  کولر گازی این

 .است که این مدل از نوع اسپلیت دیواری می باشد

 اجنرال مدل کولر گازی ASGS30LFCA  3000دو تکه )اسپلیت( و دارای ظرفیت BTU . است 

 8از نوع اسپلیت های دیواری محسوب شده و دارای ظرفیت سرمایشی  کولر گازی این kW  و گرمایشی

8.8 kW  ولت می باشد 220می باشد. برق مصرفی این محصول تک فاز و. 

 را فاصله بیشتر از متر باشد زی 50تا  10بهتر است بین  کولر گازی اجنرال حداکثر طول رابط مسی در

 به خرید از قبل همچنین این میزان افت شدید راندمان خنک کنندگی کولر گازی را به همراه دارد.

 خود برق کنتور مشخصات با آن داشتن مطابقت از و نموده توجه دستگاه مصرفی برق آمپر مقدار

 .نمایید حاصل اطمینان

 مزایای کولر گازی اجنرال

 ال مدلکولر گازی اجنر در ASGS30LFCA از گاز مبرد R410a  استفاده شده است که ضمن

سرمایش  R22 سازگاری با محیط زیست نسبت به نوع گازهای قدیمی مصرفی همچون گاز مبرد

بیشتری را تولید می نماید که با ایجاد سرمایش بیشتر فشار کمتری به موتور وارد شده و منجر به 

  .کاهش مصرف انرژی می شود
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 از موتور اینورتر استفاده شده که با کمک این تکنولوژی کولر با رسیدن به  لر گازی اینورتر اجنرالکو در

دمای مورد نظر خاموش و بعد از گرم تر شدن مجدد روشن نمی شود بلکه با رسیدن دما به حد مورد 

رساند که  می حداقل به را حرکتی دور فقط  نظر از شدت جریان کاسته می شود، در واقع کمپرسور

 .این امر جریان برق را کاهش می دهد

  سیستم اینورتر در کولر گازی دارای درایو متغیر فرکانس است این درایو یک اینورتر الکتریکی قابل

 ورودی را به AC تنظیم برای کنترل سرعت موتور الکتریکی دارد . این درایو در کولر گازی جریان

DC مدوالسیون جریان فرکانس مورد نظر در کولر گازی اینورتر  تبدیل کرده و به وسیله ی یک واسط

 .اجنرال تولید می نماید

  ساعته، سیستم خواب عمیق و سیستم شروع خوکار بوده  24اجنرال مجهز به تایمر  30000کولر گازی

که منجر به افزایش عملکرد و کاهش صدای تولیدی شده و نصب و نگهداری آن بسیار آسان و سریع 

 .و ...است تروپیکال ، اینورتر ن کولرگازی دارای ریموت کنترل از راه دور و مدل هایاست. ای
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ogeneral مشخصات تولید. برند محصول 

ASGS30LFCA مشخصات کلی. مدل دستگاه 

yes  مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر 

30.000 BTU مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه ( BTU ) 

A+ ( اینورتر ) مشخصات کلی. گرید انرژِی 

 مشخصات کلی. کاربری سرمایش و گرمایش

 مشخصات کلی. شرایط آب و هوایی کمپرسور (T1) معتدل

R410 مشخصات کلی. گاز مبرد 

30 M مشخصات کلی.حداکثر ارتفاع لوله کشی 

48 M مشخصات کلی. حداکثر طول لوله کشی 

mm 320 مشخصات پنل.ارتفاع 

998 mm مشخصات پنل.عرض 

mm 238 مشخصات پنل.عمق 

mm 830 مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

900 mm مشخصات کمپرسور.عرض 

330 mm مشخصات کمپرسور.عمق 
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https://tasisat.com/compressor-water-condition/moderate-t1/
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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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