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 MWSD482H-A3مدل  A دیگر 48000 ریوستن ا تیداکت اسپل کاتالوگ

 و از طریق  وسیله آن به واستفاده نمود  داکت اسپلیت وستن ایر می توان در زیر سقف کاذب از یک

 .کردکانال های هوا، هوای مطبوع به تمامی فضاهای مورد نظر منتقل 

  جهت تولید گرما، از کویل آب گرم استفاده می گردد که این گرمای آب از  داکت اسپلیتدراین

 یستم رادیاتور نیز حذف می شود طریق موتورخانه و یا پکیج تامین و در این شرایط س

  درصد در مصرف گاز صرفه جویی شود.عالوه بر  30الی  20موجب می شود تا  رادیاتور ها حذف

 .این موضوع، سرعتی که این روش هوا را گرم می نماید، نسبت به رادیاتور بسیار باالتر است

 رود که از دو بخش  ها به شمار می در ساختمان سرمایش های گرمایش و سیستمکی از بهترین ی

 هواساز و کندانسور تشکیل شده است

  از بهترین برند های کمپرسور سازی دنیا از جمله هیتاچی و سانیوساخت این داکت اسپلیت در 

 استفاده می شود

  ه دچار مشکل باید به دقت توسط متخصصان انجام بگیرد تا در آیند داکت اسپلیت نصب و اجرا این

 نشود

  هر واحد به طور مستقل عمل می نماید و این امر موجب می گردد تا در از نظر مصرف انرژی

 .مصرف انرژی بسیار صرفه جویی گردد

  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
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https://tasisat.com/product/westen-air-mwsd482a-h3/
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://tasisat.com/product-category/cooling/
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 مشخصات تولید. کشور صاحب برند

کت کت اورینت ضمانت نامه شر  شر

 ندارد نصب رایگان

سور 60 –ماه  18 مدت گارانت    ماه کمپر

 A گرید انرِژی

 kg 52 مشخصات پنل.وزن پنل

ن ایر برند محصول    وست 

 ایران مشخصات تولید. کشور صاحب برند

 48 ( BTUظرفیت دستگاه ) 

ید  4 ظرفیت شمایشر تن تبر

کت کت اورینت ضمانت نامه شر  شر

سور.عمق  mm 1366 مشخصات کمبر

د  R410 گاز مبر

 mm 368 ارتفاع

https://tasisat.com/
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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/a/
https://tasisat.com/energy-grade/a/
https://tasisat.com/panel-weight/52-kg/
https://tasisat.com/brand-country/iran/
https://tasisat.com/brand-country/iran/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu48000/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu48000/
https://tasisat.com/capacity-circumcision/4/
https://tasisat.com/capacity-circumcision/4/
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-1366/
https://tasisat.com/compressor-gas-type/r410/
https://tasisat.com/compressor-height/mm-368/
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سور اینورتر  no کمبر

سور  روتاری نوع کمبر

ایط  سورشر  (T1معتدل ) آب و هوایی کمبر

سور  kg 110 وزن کمبر

 mm 940 عرض

 A گرید انرِژی

 ندارد نصب رایگان

سور 60 –ماه  18 مدت گارانت    ماه کمپر

ن  کشور سازنده  چت 

 MWSD482H-A3 مدل دستگاه

 mm 290 مشخصات پنل.عمق

 mm 785 مشخصات پنل.ارتفاع

 سقفن توکار موقعیت دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/compressor-inverter/no/
https://tasisat.com/compressor-inverter/no/
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/110-kg/
https://tasisat.com/compressor-width/940-mm/
https://tasisat.com/energy-grade/a/
https://tasisat.com/energy-grade/a/
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/mwsd482a-h3/
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/
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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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