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 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 1 | صفحه

 GDS48P3T1R-1-مدل  A دیگر 48000 نیگر تیداکت اسپل کاتالوگ

 یکم مصرف بوده و دارای رده انرژ داکت اسپلیت اینA  است 

  است  سرمایشی و گرمایشیدارای عملکرد 

 این  داردقرار  شده و به آسانی در دسترس در داخل دیوار نصب که مجهز به ترموستات می باشد

به آسانی برای شما امکان پذیر می قابل لمس بوده و امکان تنظیم و کنترل دمای محیط صفحه 

 .باشد

 مجهز به کمپرسور Twin Rotary 

  ماه گارانتی قطعات فنی 18ماه ضمانت تعویض کمپرسور و  60دارای 

  سیم می باشداز نوع با   ریموت کنترلدارای. 

 داکت اسپلیتGreen  22با داشتن کمپرسور روتاری و گاز مبردR  برای استفاده در  مناسب

 است.مناطق حاره ای 

  هوای تازه مورد نیاز ساختمان به همراه اکسیژن کافی در فصل تابستان و زمستان از راه کانال و از

 .بیرون ساختمان تامین می گردد

  مناسب استمانند فالت غربی، شمال غربی و شمال ایران برای شرایط آب و هوایی معتدل 

  مجهز به فیلتر تصفیه جریان هوا 

 

  

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/product/green-gds-48p3t1-r1/
https://www.tasisat.com/product-category/cooling/duct-spilit/
https://tasisat.com/product-category/cooling/duct-spilit/green-duct-split/
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 Green برند محصول

 چی  ن مشخصات تولید. کشور صاحب برند

 ندارد نصب رایگان

سورن60ن–اهنمن18 مدت گارانت    ماهنکمپر

 A گرید انرِژی

 kgن52 مشخصات پنل.وزن پنل

 Green برند محصول

 چی  ن مشخصات تولید. کشور صاحب برند

 48 ( BTUظرفیت دستگاه ) 

ید  4 ظرفیت رسمایشی تن تبر

س  mm 368 ور.عمقمشخصات کمبر

د  R410 گاز مبر

 mm 1366 ارتفاع

سور   no اینورترکمبر

سور  روتاری نوع کمبر

سور ایط آب و هوایی کمبر  (T1معتدلن) رسی

سور  kgن101 وزن کمبر

 mm 940 عرض

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/a/
https://tasisat.com/energy-grade/a/
https://tasisat.com/panel-weight/52-kg/
https://tasisat.com/brand-country/china/
https://tasisat.com/brand-country/china/
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/compressor-depth/mm-368/
https://tasisat.com/compressor-gas-type/r410/
https://tasisat.com/compressor-height/mm-1366/
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/101-kg/
https://tasisat.com/compressor-width/mm-940/


 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 3 | صفحه

 A گرید انرِژی

 ندارد نصب رایگان

سورن60ن–ماهنن18 مدت گارانت    ماهنکمپر

 چی  ن کشور سازنده

 GDS48P3T1R-1- مدل دستگاه

 mm 785 مشخصات پنل.عمق

 mmن290 مشخصات پنل.ارتفاع

نتوکار دستگاهموقعیت   سقف 

 kgن52 مشخصات پنل.وزن پنل

 mmن1250 مشخصات پنل.عرض

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

 19.05 مشخصات کیل. سایز لوله برگشت

 رسمایشنونگرمایش کاربری

 Mن30 حداکبر طول لوله کشی 

 نوع بر 
 
ن AMP-ق مرصف

 
 تکنفازنخانگ

 

 

 

 

 

 

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/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/gds-48p3t1-r1/
https://tasisat.com/panel-depth/mm-785/
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-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/
https://tasisat.com/size-back-pipeline/19-05/
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/30-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/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
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