
 
 مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیسات :تاسیسات دات کام

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 1 | صفحه

 

 ASGA30FUTAمدل  کالیتروپ 30000اجنرال  یکولر گازکاتالوگ 

  تروپیکال مدل 30000کولر گازی اجنرال ASGA30FUTA  از محصوالت شرکت معتبر اجنرال

می باشد که سالهاست در زمینه لوازم خانگی و سیستم تهویه مطبوع فعالیت داشته و از قدرتمندترین 

 تولید کنندگان کولر گازی در جهان است.

  ه و پیوسته بر کیفیت آنان افزوده استاجنرال همواره در حال استفاده از تکنولوژی های مدرن بود. 

  60محصوالتاجنرال در ایران دارای ضمانت نامه شرکت تهویه نیا بوده و کمپرسور آن شامل گارانتی 

 کولر گازی ماهه می باشد. همچنین شعب نمایندگی اجنرال آماده خدمات رسانی به مراجعه کنددگان

 .در سراسر کشور می باشد

  دارای برچسب انرژی اجنرال 30000کولرگازی A  بوده و با استفاده از فناوری های مدرن و استفاده

هوا را تنظیم از میکروکامپیوتر ها قادرند جهت پیروی از تغییرات دمای اتاق، به طور خودکار جریان 

دارای پنل سفید رنگ پالستیکی است که امکان شستن آن را برای شما  30000نمایند. کولر گازی 

 .محیا می کند

 از گاز مبرد رالکولر گازی اجن خوب است بدانید که در کمپرسور R410  که ترکیبی از دو گاز مبرد

 باشد استفاده شده است.می R125 و R32 فریونی

   ساله قطعات خود باور ذهنی در  2ساله کمپرسور و  5همچنین این شرکت همچنین با گارانتی

 .خصوص کیفیت باالی محصوالت خود را در ذهن مصرف کندگان تداعی می کند

 تروپیکال مدل 30000اجنرال  کولر گازی ASGA30FUTA  از نوع کولر گازی دیواری بوده و با

 .می باشد O'GENERAL در دسته ی محصوالت کم مصرف شرکت A دارا بودن گرید
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  با استفاده از قابلیت های کمپرسور اسکرال در مقایسه با کمپرسور روتاری  اجنرال 30000کولرگازی

 پیستونی دارای ساختار ساده تر و قطعات کمتر از ضریب اطمینان پذیری بیشتری برخوردار است. و 

 با تخلیه دائمی و یکنواخت گاز لرزش نسبتا پایینی داشته که سبب کاهش صدای  این کمپرسور

  .عملکرد وکاهش اتالف انرژی شده است

 ریع است . که در این سیستم در ابتدا با این سیستم تهویه هوا مجهز به امکان خنک کنندگی س

حداکثر ظرفیت خود آغاز به کار نموده و دمای هوا به سرعت کاهش می یابد و پس از رسیدن به 

دمای مورد نظر به آرامی به کار خود ادامه می دهد و با توجه به طراحی مدرن خود توان پرتاپ جریان 

 .متر را دارد 25هوا تا مسافتی حدود 

 کولر گازی مدل با حالت تغییر خودکار ASGA30FUTA  دمای اتاق به طور خودکار بین سرمایش

و گرمایش تغییرمی کند تا همواره دما را بر روی درجه ی تنظیم شده نگه دارد و با استفاده از طراحی 

 منحصر به فرد خود و چرخش نوسانی پره ها در دوجهت جریان هوا را جهت افقی و عمودی منتشر

 می کند

 ، به محض متصل شدن مجدد برق  کولر گازی تروپیکال اجنرال همچنین در صورت قطع موقتی برق

 .دستگاه با همان عملکرد قبلی شروع به کار کرده و به فعالیت خود ادامه می دهد

  ولت  220اجنرال دارای عملکرد سرمایشی است و از برق مصرفی تک فاز و  30000کولر گازی

بی تی یو برساعت است. حتما قبل از اقدام  30000استفاده می کند. ظرفیت سرمایشی این اسپلیت 

 با آن بودن متناسب از و فرمایید توجه دستگاه مصرفی برق آمپر به اجنرال گازی کولر خرید به

  .ات کنتور برق واحد خود اطمینان حاصل نماییدمشخص

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/


 
 مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیسات :تاسیسات دات کام

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 3 | صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/


 
 مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیسات :تاسیسات دات کام

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 4 | صفحه

 

 

ogeneral مشخصات تولید. برند محصول 

ASGA30FUTA مشخصات کلی. مدل دستگاه 

no مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر 

30.000 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 15 مشخصات کلی.حداکثر ارتفاع لوله کشی 

28 M مشخصات کلی. حداکثر طول لوله کشی 

mm 340 مشخصات پنل.ارتفاع 

1150 mm ضمشخصات پنل.عر 

mm 280 مشخصات پنل.عمق 

mm 914 مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

mm 970 ضمشخصات کمپرسور.عر 

370 mm مشخصات کمپرسور.عمق 

17 kg مشخصات پنل.وزن پنل 

77 kg مشخصات کمپرسور.وزن کمپرسور 

 Amp-نوع برق مصرفی تک فاز خانگی
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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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