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 GDS24P1T1A-مدل  24000 نورتریا نیگر تیداکت اسپل کاتالوگ

 متر مربع  65تا  45ایی با مساحت برای مکان ه 24000با دارا بودن ظرفیت  داکت اسپلیت ینا

 .مناسب است

 و ازعملکرد گرمایشی پر قدرت و بسیار خوبی بهره مند است عملکرد سرمایشی و گرمایشی  اراید

 است

  درجه سانتی گراد است47تا  -15رنج دمایی این داکت اسپلیت در محدوده + 

  دارا بودن گرید انرژی باA+  جزو کم مصرف ترین داکت اسپلیت ها قرار می گیرد 

  و قابلیت استفاده در مکان های مختلف و  استپاسکال برخوردار  80ال  50از از فشار استاتیکی

 .متراژهای متفاوت را دارا می باشند

  مبرد گازبهره گیری ازبا  R410a  چونگازهای قدیمی تر همبه جای R22 سرمایش دارای توان 

 .به الیه ازن آسیب وارد نمی سازدمناسبی است که با محیط زیست سازگار است و 

  ماه گارانتی قطعات فنی توسط شرکت اصلی می باشد 18ماه ضمانت تعویض کمپرسور و  60دارای 

  یونیت داخلی اسپلیت کانالی گرین به وسیله ورق گالوانیزه ی محکم پوشانده شده است که آن را در

 برابر پوسیدگی و زنگ زدگی مقاوم می کند

  پیدا کرده افزایش راندمان کاری دستگاه کانال هوای برگشت و هوای تازه قابلیت نصب دارا بودن با 

 دیین تر می آیدر آن پاو مصرف سوخت

https://tasisat.com/
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https://tasisat.com/product/green-gds-24p1t1a/
https://www.tasisat.com/product-category/cooling/duct-spilit/
https://tasisat.com/product-category/cooling/
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 Green برند محصول

 چی  ن مشخصات تولید. کشور صاحب برند

 ندارد نصب رایگان

سورن60ن–ماهنن18 مدت گارانت    ماهنکمپر

 +ن)ناینورترن(A گرید انرِژی

 Green برند محصول  

 چی  ن مشخصات تولید. کشور صاحب برند

 24 ( BTUظرفیت دستگاه ) 

ید  2 ظرفیت رسمایشی تن تبر

سور.عمق  mm 300 مشخصات کمبر

د  R410 گاز مبر

 mm 590 ارتفاع

سور اینورتر  yes کمبر

سور  روتاری نوع کمبر

ایط  سوررسی  (T1معتدلن) آب و هوایی کمبر

 +ن)ناینورترن(A گرید انرِژی

 ندارد نصب رایگان

سورن60ن–ماهنن18 مدت گارانت    ماهنکمپر

 چی  ن کشور سازنده

 GDS24P1T1A- مدل دستگاه

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/brand-country/china/
https://tasisat.com/brand-country/china/
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/brand-country/china/
https://tasisat.com/brand-country/china/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu24000/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu24000/
https://tasisat.com/capacity-circumcision/2/
https://tasisat.com/capacity-circumcision/2/
https://tasisat.com/compressor-depth/mm-300/
https://tasisat.com/compressor-gas-type/r410/
https://tasisat.com/compressor-height/mm-590/
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/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/gds-24p1t1a/
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 mmن290 مشخصات پنل.ارتفاع

نتوکار موقعیت دستگاه  سقف 

 mmن890 مشخصات پنل.عرض

 "(3/8)ن9.52 مشخصات کیل. سایز لوله رفت

 رسمایشنونگرمایش کاربری  

 M 15 حداکبر ارتفاع لوله کشی 

 Mن30 حداکبر طول لوله کشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/panel-height/290-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-width/890-mm/
https://tasisat.com/pipe-size/9-52-3-8/
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/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/maximum-pipe-height/m-15/
https://tasisat.com/lenght-pipe/30-m/
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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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