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 GDS-36P1T1-R1مدل  A دیگر 36000 نیگر تیداکت اسپلکاتالوگ 

  گرید 36000داکت اسپلیت گرین A مدل GDS-36P1T1-R1  در دسته ی محصوالت سرمایشی

 پر طرفدار شرکت بزرگ و معتبر گرین است.

   این داکت اسپلیت ها برای استفاده در فضاهای مختلف مناسب بوده و قادرند به طور همزمان چند

  .اتاق را خنک سازند

  لیت خود را آغاز نمود و تمرکز خود را بر فعا گرین و با نام تجاری 1375شرکت سیاره سبز از سال

 تجهیزات زیست محیطی معطوف نمود.

   این شرکت داکت اسپلیت های خود را دو در دو نوع معمولی )کمپرسور با دور ثابت( و اینورتر دار)با

 .دور متغیر( تولید و به بازار عرضه می نماید

 داکت اسپلیت مدل GDS-36P1T1-R1  یا همان کانسیلد داکت ( از ظرفیت سرمایشی و(

متر  100تا  54برخوردار است که آن را مناسب استفاده در مکان هایی با مساحت  36000گرمایشی 

پاسکال و برق مصرفی تک  80تا  50دارای فشار استاتیکی  داکت اسپلیت مربع می سازد. این مدل از

 .ولت است 220فاز و 

 نرژیدر داخل سقف کاذب نصب شده و این داکت اسپلیت دارای برچسب ا داکت اسپلیت گرین A 

در ساخت خود جزو دوست داران محیط  R410a بوده و کم مصرف می باشد و با استفاده از گاز مبرد

 زیست به حساب می آید

 .داکت اسپلیت گرید A  درجه سانتی گراد بوده و دارای قابلیت 49تا  -15دارای محدوده دمایی +

 .تغییر دریچه مکش هوا است
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https://www.tasisat.com/product-category/cooling/duct-spilit/green-duct-split/
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 جدید داکت اسپلیت خود از فیلترهای تصفیه جریان هوا استفاده می نماید. در  گرین در مدل های

 کولر گازی گذشته از این فیلتر ها استفاده نمی شد و این موضوع به عنوان عاملی منفی در مقایسه با

 .به حساب می آمد

 داکت اسپلیت Green  ماه ضمانت نامه قطعات  18سال ضمانت نامه تعویض کمپرسور و  5دارای

فنی است. این شرکت در جهت رفاه هرچه بیشتر مصرف کنندگان در حال ارائه خدمات در تمامی 

 .شعب نمایندگی گرین در سراسر کشور می باشد

 وجود دارد.  کولر گازی ر خالفامکان نصب کانال هوای برگشت و هوای تازه در داکت اسپلیت گرین ب

این مزیت )استفاده از هوای برگشت ( راندمان کاری دستگاه را بیشتر نموده و مصرف سوخت کمتری 

 .را با خود به همراه دارد

 

 

https://tasisat.com/
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http://www.green-ac.ir/
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Green مشخصات تولید. برند محصول 

GDS-36P1T1-R1 مشخصات کلی. مدل دستگاه 

no مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر 

36.000 BTU مشخصات کلی. ظرفیت دستگاه ( BTU ) 

A مشخصات کلی. گرید انرژِی 

 ی. کاربریمشخصات کل سرمایش و گرمایش

 مشخصات کلی. شرایط آب و هوایی کمپرسور (T1) معتدل

R410 مشخصات کلی. گاز مبرد 

20 M مشخصات کلی. حداکثر طول لوله کشی 

30 M مشخصات کلی.حداکثر ارتفاع لوله کشی 

290 mm مشخصات پنل.ارتفاع 

890 mm مشخصات پنل.عرض 

mm 785 مشخصات پنل.عمق 

mm 803 مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

mm 970 مشخصات کمپرسور.عرض 

mm 395 مشخصات کمپرسور.عمق 

 

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
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https://tasisat.com/
https://tasisat.com/brand/green/
https://tasisat.com/model/gds-36p1t1-r1/
https://tasisat.com/compressor-inverter/no/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu36000/
https://tasisat.com/energy-grade/a/
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/compressor-water-condition/moderate-t1/
https://tasisat.com/compressor-gas-type/r410/
https://tasisat.com/lenght-pipe/20-m/
https://tasisat.com/maximum-pipe-height/30-m/
https://tasisat.com/panel-height/290-mm/
https://tasisat.com/panel-width/890-mm/
https://tasisat.com/panel-depth/mm-785/
https://tasisat.com/compressor-height/mm-803/
https://tasisat.com/compressor-width/mm-970/
https://tasisat.com/compressor-depth/mm-395/
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به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

https://Tasisat.com  تا انتخاب بهترین محصول  تاسیسات دات کاممراجعه 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/
https://tasisat.com/

