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 MWSD302H-AI1مدل   نورتریا 30000 ریوستن ا تیداکت اسپل کاتالوگ

  به جرات می توان گفت یکی از بهترین و با کیفیت ترین داکت اسپلیت های موجود در بازار داکت

  استاینورتر  30000اسپلیت وستن ایر 

  داکت  آب گرم شده توسط پکیج یا موتور خانه به جهت تولید گرما، داکت اسپلیتدراین

 دپذیر می صورت گرمایش فرایند ترتیب این به و شده  اسپلیت

  دلیل نصب دستگاه در سقف، فضای از کف ساختمان اشغال نخواهد شدبه 

  به   اسپلیت وستن ایر با این تفاوت کهاسپلیت است سرمایش در این داکت اسپلیت مشابه فرایند

قال می صورت توکار و در سقف کاذب نصب می شود و از طریق کانال، هوای سرد را به ساختمان انت

 دهد

 استفاده  از بهترین برند های کمپرسور سازی دنیا از جمله هیتاچی و سانیو بهرهستن ایر شرکت و در

 می شود

 در برابر خوردگی، زنگ زدگی و حرارت مقاومت باالیی اینورتر  30000 اسپلیت وستن ایرداکت  بدنه

 .می دهدرا از خود نمایش 

  باعث عدم محدودیت  پاسکال می باشد که 80تا  50فشار استاتیک باالیی دارد که چیزی در حدود

 در کانال کشی می شود

  99.97با بازدهی میکرون  0.3ذرات تا  با قابلیت جذب ذرات دارای فیلتر ضد گرد و غبار است 

 .ن ترتیب کیفیت هوای خروجی آن باال می رودبه ای که درصد جذب 

  زنگ خوردگی ابراز مقاومت و استحکام بسیار باالیی برخوردار است و در بر  اسپلیتداکت بدنه ،

 .مقاومت باالیی را از خود نشان می دهد  زدگی و حرارت

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/product/westen-air-inverter-mwsd302ai-h1/
https://www.tasisat.com/product-category/cooling/duct-spilit/
https://www.tasisat.com/product-category/cooling/duct-spilit/duct-split-westin-air/
https://www.tasisat.com/product-category/cooling/duct-spilit/duct-split-westin-air/
https://www.tasisat.com/product-category/cooling/duct-spilit/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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ن ایر برند محصول  وست 

 ایران تولید. کشور صاحب برندمشخصات 

کت کت اورینت ضمانت نامه شر  شر

 ندارد نصب رایگان

سور 60 –ماه  18 مدت گارانت    ماه کمپر

 + ) اینورتر (A گرید انرِژی

 kg 36 مشخصات پنل.وزن پنل

  

ن ایر برند محصول  وست 

 ایران مشخصات تولید. کشور صاحب برند

 30 ( BTUظرفیت دستگاه ) 

ید  2.5 ظرفیت شمایشر تن تبر

کتضمانت  کت اورینت نامه شر  شر

سور.عمق  mm 790 مشخصات کمبر

د  R410 گاز مبر

 mm 320 ارتفاع

سور اینورتر  yes کمبر

سور  روتاری نوع کمبر

سور ایط آب و هوایی کمبر  (T1معتدل ) شر

سور  kg 62 وزن کمبر

 mm 900 عرض

 + ) اینورتر (A گرید انرِژی

 ندارد نصب رایگان

سور 60 –ماه  18 مدت گارانت    ماه کمپر

ن  کشور سازنده  چت 

 MWSD302H-AI1 مدل دستگاه

 mm 290 مشخصات پنل.عمق

 mm 785 مشخصات پنل.ارتفاع

 سقفن توکار موقعیت دستگاه

 kg 36 مشخصات پنل.وزن پنل

 mm 890 مشخصات پنل.عرض

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

 "(5/8) 15.88 یل. سایز لوله برگشتمشخصات ک

  

 گرمایششمایش و   کاربری

 M 30 حداکبر طول لوله کشر 

 M 20 حداکبر ارتفاع لوله کشر 

 
 
  AMP-نوع برق مرصف

 
 تک فاز خانگ

  

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/brand-country/iran/
https://tasisat.com/brand-country/iran/
https://tasisat.com/company-guarantee/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa/
https://tasisat.com/company-guarantee/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa/
https://tasisat.com/free-nasb/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/free-nasb/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/guarantee-time/18-%d9%85%d8%a7%d9%87-60-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%b1/
https://tasisat.com/energy-grade/ivnerter/
https://tasisat.com/panel-weight/36-kg/
https://tasisat.com/brand-country/iran/
https://tasisat.com/brand-country/iran/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu30000/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu30000/
https://tasisat.com/capacity-circumcision/2-5/
https://tasisat.com/capacity-circumcision/2-5/
https://tasisat.com/company-guarantee/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa/
https://tasisat.com/company-guarantee/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa/
https://tasisat.com/compressor-depth/mm-790/
https://tasisat.com/compressor-gas-type/r410/
https://tasisat.com/compressor-height/320-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/62-kg/
https://tasisat.com/compressor-width/900-mm/
https://tasisat.com/energy-grade/ivnerter/
https://tasisat.com/free-nasb/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/free-nasb/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/
https://tasisat.com/guarantee-time/18-%d9%85%d8%a7%d9%87-60-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%b1/
https://tasisat.com/made-in/china/
https://tasisat.com/made-in/china/
https://tasisat.com/model/mwsd302ai-h1/
https://tasisat.com/panel-depth/290-mm/
https://tasisat.com/panel-height/785-mm/
https://tasisat.com/panel-kind/%d8%b3%d9%82%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://tasisat.com/panel-kind/%d8%b3%d9%82%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://tasisat.com/panel-weight/36-kg/
https://tasisat.com/panel-width/890-mm/
https://tasisat.com/pipe-size/9-52-3-8/
https://tasisat.com/size-back-pipeline/15-88-5-8/
https://tasisat.com/carver/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4/
https://tasisat.com/lenght-pipe/30-m/
https://tasisat.com/maximum-pipe-height/20-m/
https://tasisat.com/lightning/%d8%aa%da%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/
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 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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