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 3H-A482MWSDمدل  نورتریا 48000 ریوستن ا تیداکت اسپل کاتالوگ

 

 با دو نوع گاز مبرد اسپلیت وستن ایر R22 و R410 ر عرضه می شودبه بازا. 

 این دستگاه در سقف نصب شده و به همین دلیل فضایی را از کف ساختمان اشغال نخواهد کرد. 

  آب گرم شده توسط پکیج یا موتور خانه به داکت اسپلیت وستن ایر منتقل شده و به این ترتیب

 فرایند گرمایش صورت می پذیرد

  اینورتر مدل 48000وستن ایر  داکت اسپلیتبدنه MWSD482A-H3  از مقاومت و استحکام

بسیار باالیی برخوردار است و در برابر خوردگی، زنگ زدگی و حرارت مقاومت باالیی را از خود نشان 

 .می دهد

   واند پاسکال می باشد که این امر می ت 80تا  50فشار استاتیک باالیی دارد که چیزی در حدود

 .بسیاری از محدودیت های کانال کشی را از میان بردارد

 صدای بسیار  ظرفیت هوا دهی بسیار باالدور می باشد که عالوه بر  3از نوع  فن الکترونیکی موجود ،

 .ا از اهمیت باالیی برخوردار استکمی را تولید می کند که این امر در این نوع دستگاه ه

 دارای پنج سال گارانتی کمپرسور و دو سال قطعات فنی است  

 دارای فیلتر ضد گرد و غبار 

  آسان و بدون دردسر نصب. 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/product/westen-air-inverter-mwsd482a-h3/
https://tasisat.com/product-category/cooling/duct-spilit/duct-split-westin-air/
https://tasisat.com/product-category/cooling/duct-spilit/
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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 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

سور اینورتر  yes کمبر

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/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/
https://tasisat.com/compressor-inverter/yes/
https://tasisat.com/compressor-inverter/yes/
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سور  روتاری نوع کمبر

ایط  سورشر  (T1معتدل ) آب و هوایی کمبر

سور  kg 110 وزن کمبر

 mm 940 عرض

 + ) اینورتر (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

 kg 52 مشخصات پنل.وزن پنل

 mm 1250 مشخصات پنل.عرض

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

 mm 19.05 مشخصات کیل. سایز لوله برگشت

  
 شمایش و گرمایش کاربری

 M 50 حداکبر طول لوله کشر 

 
 
  AMP-نوع برق مرصف

 
 تک فاز خانگ

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
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/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/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/
https://tasisat.com/panel-weight/52-kg/
https://tasisat.com/panel-width/1250-mm/
https://tasisat.com/pipe-size/9-52-3-8/
https://tasisat.com/size-back-pipeline/19-05-mm/
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/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/m-50/
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.

 

 

 

 

 

 

 

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

