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 MWSD242H-AI1مدل  نورتریا 24000 ریوستن ا تیداکت اسپل کاتالوگ

 این دو بخش از طریق دو لوله مسی به یکدیگر  که از دو بخش هواساز و کندانسور تشکیل شده است

 .شوند متصل می

 به صورت توکار و در سقف کاذب نصب می شود و از طریق کانال، هوای  وستن ایر داکت اسپلیت

 .انتقال می دهد سرد را به ساختمان

  منتقل می  داکت اسپلیت ،آب گرم شده توسط پکیج یا موتور خانه به وستن ایر اسپلیتداکت در

 و بدین صورت عمل گرمایش صورت می پذیرد شود

 ،از جمله وجود سقف کاذب و امکان  مشخص نمودن مکان دستگاه نیازمند پارامترهای مختلفی است

های دستگاه تا پنل بیرونی، امکان اجرای لوله کشی آب گرم تا کویل  نال کشی، امکان اجرای لولهکا

برای نصب دستگاه بایدد ترین موقعیت نصب از نظر دمپ صدا عواملی هستند که  گرمایش، مناسب

 به آن ها توجه کرد

 از مقاومت و استحکام بسیار باالیی برخوردار است و در برابر خوردگی،  داکت اسپلیت وستن ایر بدنه

 زنگ زدگی و حرارت مقاومت باالیی را از خود نمایش می دهد

  را می توان به راحتی به کانال انتقال هوای تازه متصل کرد که این امر امکان ورود   اسپلیتاین

ده و کیفیت هوای داخل ساختمان را با شدت هوای تازه را به محیط ساختمان امکان پذیر کر

 .افزایش می دهد

  درصد جذب می کند  99.97میکرون را با بازدهی  0.3دارای فیلتر ضد گرد و غبار است که ذرات تا

 .و به این ترتیب کیفیت هوای خروجی آن باال می رود

. 
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ن ایر برند محصول  وست 

 ایران مشخصات تولید. کشور صاحب برند

کت کت اورینت ضمانت نامه شر  شر

 ندارد نصب رایگان

سور 60 –ماه  18 مدت گارانت    ماه کمپر

 + ) اینورتر (A گرید انرِژی

 kg 36 پنل.وزن پنلمشخصات 

ن ایر برند محصول    وست 

 ایران مشخصات تولید. کشور صاحب برند

 24 ( BTUظرفیت دستگاه ) 

ید  2 ظرفیت شمایشر تن تبر

کت کت اورینت ضمانت نامه شر  شر

سور.عمق  mm 690 مشخصات کمبر

د  R410 گاز مبر

 mm 300 ارتفاع

سور اینورتر  yes کمبر

سور  روتاری نوع کمبر

سور ایط آب و هوایی کمبر  (T1معتدل ) شر

سور  KG 56 وزن کمبر

 mm 800 عرض

 + ) اینورتر (A گرید انرِژی

 ندارد نصب رایگان

سورماه   60 –ماه  18 مدت گارانت    کمپر

ن  کشور سازنده  چت 

 MWSD242H-AI1 مدل دستگاه

 mm 290 مشخصات پنل.عمق

 mm 785 مشخصات پنل.ارتفاع

 سقفن توکار موقعیت دستگاه
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https://tasisat.com/panel-weight/36-kg/
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https://tasisat.com/compressor-depth/mm-690/
https://tasisat.com/compressor-gas-type/r410/
https://tasisat.com/compressor-height/300-mm/
https://tasisat.com/compressor-inverter/yes/
https://tasisat.com/compressor-inverter/yes/
https://tasisat.com/compressor-type/rotary/
https://tasisat.com/compressor-type/rotary/
https://tasisat.com/compressor-water-condition/moderate-t1/
https://tasisat.com/compressor-weight/56-kg/
https://tasisat.com/compressor-width/800-mm/
https://tasisat.com/energy-grade/ivnerter/
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https://tasisat.com/panel-depth/290-mm/
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به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

https://Tasisat.com  تا انتخاب بهترین محصول  ،کام تاسیسات داتمراجعه کنید. مشاورین شما در

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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