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 GWS-H18P1T1/R1مدل  ۱۸۰۰۰ نیگر یکولر گازکاتالوگ 

  مدل 18000کولر گازی گرین GWS-H18P1T1/R1  از محصوالت سرمایشی شرکت بزرگ

و با تکیه بر دانش GREEN گرین می باشد . شرکت پردیس صنعت سیـاره سبز با نشان تجاری

فنی و تخصصی روز اروپا محصوالت خود را با کیفیت و همگام با باالترین استانداردهای تضمین 

 .کیفیت در اروپا تولید می نماید

 در مدل های مختلف اینورتر، حاره ای، پیستونی و کولر گازی گرین ON/OFF تولید می شود. به

طور کل این شرکت محصوالتش را در دو گروه تهویه مطبوع خانگی و صنعتی تولید می نماید. این 

ه در انواع پروژه های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، هتل ها، بیمارستان محصوالت مناسب استفاد

 .ها، مراکز خرید و اماکن عمومی هستند

 کولر گازی مدل H18P1T1/R1 با دارا بودن برچسب انرژی A  مناسب  18000و ظرفیت

 .متر مربع)براساس شرایط( است 35تا  25استفاده در محیط هایی به مساحت 

 کولر گازی R410  مجهز به کمپرسور روتاری است. از کمپرسورهای روتاری اغلب در مناطق آب و

هوایی معتدل ) فالت غربی، شمال غربی و شمال ایران( استفاده می شود. نواحی معتدل دارای آب 

 .های معتدل برخوردار هستندو هوای ثابتی بوده و اغلب از آب و هوای خنک و زمستان 

 کولر گازی مدل H18P1T1/R1  18000دارای توان سرمایشی BTU/h  و ظرفیت گرمایشی

19000 BTU/h  بوده و قابلیت ایجاد سرمایش و گرمایش را دارد. از مشخصه های بارز این مدل

،  R410 ردولت و گاز مب 240می توان به بهره گیری از کمپرسور روتاری ، برق مصرفی تک فاز 

 .بدون کیت اینورتر اشاره نمود
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 کولر گازی گرین مدل H18P1T1/R1 مناسب مناطق آب و هوایی معتدل بوده و از نوع 

ON/OFF  7الی  6می باشد. این دستگاه دارای جریان برق مصرفی Amp حداکثر میزان نویز و ،

کیلوگرم و یونیت خارجی  12( میلیمتر و وزن 910،315،230دسی بل، ابعاد یونیت داخل ) 46صدا 

 .کیلوگرم است 36( میلیمتر و وزن  795،595،290) 

 گرین کولر گازی R410  از رنج دمایی قابل انعطاف ، متناسب برای تمامی مناطق برخورار است و

درجه سانتیگراد را دارد. این دستگاه همچنین از عملکرد  -15دارای قابلیت گرمایش کامل تا دمای 

 .باال و قدرت پرتاب باد قوی بهره مند است
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Green مشخصات تولید. برند محصول 

GWS-H18P1T1/R1 مشخصات کلی. مدل دستگاه 

no مشخصات کلی. کمپرسور اینورتر 

A مشخصات کلی. گرید انرژِی 

 مشخصات کلی. کاربری سرمایش و گرمایش

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

R410 مشخصات کلی. گاز مبرد 

M 12 مشخصات کلی. حداکثر طول لوله کشی 

mm 315 مشخصات پنل.ارتفاع 

230 mm مشخصات پنل.عمق 

595mm مشخصات کمپرسور.ارتفاع 

mm 795 مشخصات کمپرسور.عرض 

290 mm مشخصات کمپرسور.عمق 

 Db -حداکثر صدا یونیت خارجی 46

12 KG مشخصات پنل.وزن پنل 

kg 36 ات کمپرسور.وزن کمپرسورمشخص  

 Amp-نوع برق مصرفی تک فاز خانگی

 مشخصات کلی. نوع کمپرسور روتاری

 مشخصات پنل.موقعیت دستگاه دیواری
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https://tasisat.com/compressor-inverter/no/
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/
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https://tasisat.com/lenght-pipe/m-12/
https://tasisat.com/panel-height/mm-315/
https://tasisat.com/panel-depth/230-mm/
https://tasisat.com/compressor-height/595mm/
https://tasisat.com/compressor-width/mm-795/
https://tasisat.com/compressor-depth/290-mm/
https://tasisat.com/rust-sound/46/
https://tasisat.com/panel-weight/12-kg/
https://tasisat.com/compressor-weight/kg-36/
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/compressor-type/rotary/
https://tasisat.com/panel-kind/wall-mounted/
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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 با  تاسیسات دات کام مراجعه کنید. مشاورین شما در

 بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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