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 B-DUCT-CAN30-مدل  B دیگر 30000کن  تیداکت اسپل کاتالوگ

  ولت است  220تک فاز   داکت اسپلیتمصرفی این برق 

  که باعث رفع محدودیت در کانال کشی می شود پاسکال است 80تا  50دارای فشار استاتیکی 

 بدنه داخلی این داکت اسپلیت با ورق گالوانیزه و  ضد زنگ می باشد داکت اسپلیت کن  یونیت

پوشانده شده که این پوشش از بدنه داکت در برابر شرایط مختلف آب و هوایی محافظت می 

 . نماید و مانع از زنگ زدن بدنه می شود

  تنظیم دمای محیط به روی  ترموستات می باشد که با نصب ترموستات به روی دیوار امکاندارای

 می شود درجه ی دلخواه به کاربر داده

 مناطق جزایری و سواحل جنوب ایران است که  مثل  ب شرایط آب و هوایی حاره ای استمتناس

 .دمای هوای باالیی دارند

 هوا آلودگی و ذرات گرد و غبار را جذب نموده و جریان هوای  این فیلتر هوا کهفیلتر  دارای

 ذکر است که این فیلتر قابلیت شستشو نیز داردقابل ورودی را تصفیه می کند. 

  می باشدمجهز به ریموت کنترل با سیم 

  گاز در این محصول ستفادهمورد اگاز R22   می باشد 

 راندمان در داکت اسپلیت کن . قابلیت نصب کانال هوای برگشت و هوای تازه جریان هواوجود ا ب

 می یابد کاهش آنصرف سوخت مو رفته باالتر کاری دستگاه 

 تدارای ضمانت تعویض کمپرسور و گارانتی قطعات فنی اس کن داکت اسپلیت 
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 کن برند محصول

 ایران مشخصات تولید. کشور صاحب برند

 ندارد نصب رایگان

سورماه   60 –ماه  18 مدت گارانت    کمپر

 B گرید انرِژی

 کن برند محصول  

 ایران مشخصات تولید. کشور صاحب برند

 30 ( BTUظرفیت دستگاه ) 

ید  2.5 ظرفیت رسمایشی تن تبر

سور.عمق  mm 320 مشخصات کمبر

د گاز   R22 مبر

 mm 790 ارتفاع

سور اینورتر  no کمبر

سور  روتاری نوع کمبر

سور ایط آب و هوایی کمبر  (T3حاره ای ) رسی

 B گرید انرِژی

 ندارد نصب رایگان

سور 60 –ماه  18 مدت گارانت    ماه کمپر

 ایران کشور سازنده

 B-DUCT-CAN30- مدل دستگاه
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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/b/
https://tasisat.com/energy-grade/b/
https://tasisat.com/brand-country/iran/
https://tasisat.com/brand-country/iran/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu30000/
https://tasisat.com/capacity-btu/btu30000/
https://tasisat.com/capacity-circumcision/2-5/
https://tasisat.com/capacity-circumcision/2-5/
https://tasisat.com/compressor-depth/320-mm/
https://tasisat.com/compressor-gas-type/r22/
https://tasisat.com/compressor-height/790-mm/
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/tropical-t3/
https://tasisat.com/energy-grade/b/
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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/iran/
https://tasisat.com/made-in/iran/
https://tasisat.com/model/can-duct-b-30/
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 mm 290 مشخصات پنل.ارتفاع

 سقفی توکار موقعیت دستگاه

 mm 785 مشخصات پنل.عرض

 "(3/8) 9.52 مشخصات کیل. سایز لوله رفت

 رسمایش و گرمایش کاربری  

 M 50 حداکبر ارتفاع لوله کشی 

 M 25 طول لوله کشی حداکبر 
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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/785-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-50/
https://tasisat.com/lenght-pipe/25-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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