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کاتالوگ داکت اسپلیت وستن ایر  36000اینورتر مدل MWSD362AI-H1
 داکت اسپلیت وستن ایر  36000اینورتر مدل  MWSD362AI-H1به جرات می تان گفت یکی
از بهترین و با کیفیت ترین داکت اسپلیت های موجود در بازار اسپلیت است که در  5ظرفیت متفاوت
از  24000تا  60000بی تو یو بر ساعت تولید شده و به بازار عرضه می شود.
 یکی از معتبر ترین و بزرگترین شرکت های تولید کننده انواع وسایل سرمایش و گرمایش در دنیا
شرکت وستن ایر می باشد که سابقه ای طوالنی در این زمینه دارد.
 این شرکت پنل خود را به گونه ای طراحی نموده است که می توان پنل داکت را به سادگی تمیز
کرد.
 داکت اسپلیت وستن ایر در دو نوع دور ثابت یا بدون اینورتر و دور متغیر یا اینورتر دار وجود دارد.
 همچنین این داکت در مدل اینورتر دار سرد و گرم،اینورتر دار سرد و بدون اینورتر سرد و گرم در بازار
موجود است.از این داکت با توجه به مدل های متفاوت ،می توان در انواع کاربری ها از جمله مسکونی،
اداری و ...بهره برد.
 محصوالت شرکت وستن ایر از هزینه های تعمیر و نگهداری بسیار پایینی برخوردار هستند ،که این
مورد می تواند خرید داکت اسپلیت وستن را بسیار مقرون به صرفه کند.نصب و راه اندازی بسیار ساده
و بدون دردسر است و به همین دلیل برای نصب و راه اندازی آن ها نیاز به نیروی متخصص نیست.
 این دستگاه در سقف نصب شده و به همین دلیل فضایی را از کف ساختمان اشغال نخواهد کرد.
 داکت اسپلیت یکی از بهترین و رایجترین سیستمهای گرمایش و سرمایش در ساختمانها به شمار
میرود که از دو بخش هواساز و کندانسور تشکیل شده است.این دو بخش از طریق دو لوله مسی به
یکدیگر متصل میشوند.
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 داکت اسپلیت وستن ایر  36000اینورتر مدل  MWSD362AI-H1در فرایند سرمایش شبیه به
اسپلیت یا کولر گازی عمل نموده است .با این تفاوت که داکت اسپلیت وستن ایر به صورت توکار و
در سقف کاذب نصب می شود و از طریق کانال ،هوای سرد را به ساختمان انتقال می دهد.
 در فرایند گرمایش روند کاری این محصول با اسپلیت متفاوت است ،به این صورت که در داکت
اسپلیت وستن ایر  ،آب گرم شده توسط پکیج یا موتور خانه به داکت اسپلیت  westen airمنتقل
شده و به این ترتیب فرایند گرمایش صورت می پذیرد ،اما در اسپلیت از سیکل تبرید تراکمی مورد
استفاده قرار می گیرد.
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مشخصات تولید .برند محصول
مشخصات کلی .مدل دستگاه
مشخصات کلی .کمپرسور اینورتر
مشخصات کلی .ظرفیت دستگاه) ( BTU
مشخصات کلی .گرید انرژِی
مشخصات کلی .کاربری
مشخصات کلی .شرایط آب و هوایی کمپرسور

وستن ایر
MWSD362AI-H1
yes
36.000 BTU
) اینورتر ( A+
سرمایش و گرمایش
) (T1معتدل

مشخصات کلی .گاز مبرد

R410

مشخصات کلی .حداکثر طول لوله کشی

30 M

مشخصات کلی.حداکثر ارتفاع لوله کشی

20 M

مشخصات پنل.ارتفاع

785 mm

مشخصات پنل.عرض

890 mm

مشخصات پنل.عمق

290 mm

مشخصات کمپرسور.ارتفاع

mm 785

مشخصات کمپرسور.عرض

mm 890

مشخصات کمپرسور.عمق

mm 790
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برای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس
 https://Tasisat.comمراجعه کنید .مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب بهترین محصول
با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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