
 
 تاسیسات: مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیسات دات کام

  59الک پ - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 120-88399677  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 

 

دانلود  )tasisat.com( کاتالوگ از سایت تاسیسات دات کاماین 

 هبقیمحصوالت و مقایسه با  سایربرای دانلود کاتالوگ . شده است

به آدرس  تاسیسات دات کاممحصوالت به وبسایت 

https://Tasisat.com  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در 

 تا انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.

 برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید
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Wall mounted split

On/O�-R22
ggg GWS-H09P1T1B GWS-H12P1T1B GWS-H18P1T1B GWS-H24P1T1B GWS-H30P1T1B GWS-H36P1T1B

ggg gggg V,Hz,Ø 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

ggggg gggggg sgggggg Btu/h 9000/9500 12000/12500 18000/18500 24000/24500 30000/30500 35000/36000

gggggg 

gggggggg

gggg gg ggg gggg 

gggggg / gggggg
kW 0.84/0.79 1.13/1.05 1.71/1.56 2.3/2.08 2.9/2.6 3.4/3.07

gggg gg ggggg 

gggggg / gggggg
A 3.81/3.59 5.13/4.77 7.77/7.09 10.45/9.45 13.18/11.81 15.45/13.95

gggg 

gggggg
EER/COP W/W 3.14/3.51 3.12/3.49 3.09/3.47 3.06/3.45 3.03/3.43 3.02/3.43

ggg ggg db 38 39 46 48 48 49

 ggggg ggggg ggggg

sWsHsDs
mm 700*285*188 760*290*210 910*315*230 1082*335*235 1082*335*235 1330*335*235

(gggg gggg)ggggg ggggg ggggg 

sWsHsDs
mm 730*330*250 800*345*265 960*400*310 1160*400*305 1160*400*305 1420*440*380

sWsHsDsssggggg ggggg ggggg mm 663*421*254 700*500*225 795*525*290 800*690*300 920*795*332 920*795*332

(gggg gggg)ggggg ggggg ggggg s

sWsDsHs
mm 760*345*480 835*335*545 920*400*620 935*415*760 1030*430*860 1030*430*860

(ggggg ggggg/ggggg ggggg)ggg Kg 6.5/22 7/25 12/36 14/45 16/50 18/67

gggg ggg 

ggg
gggg/ggg mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/15.88 6.35/15.88 9.52/15.88

ggg gggg ggg gggggg m 7 9 12 15 15 15

ggg gggg gggggg gggggg m 5 5 7 10 10 10
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