تاسیسات دات کام  :مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیسات
کاتالوگ داکت اسپلیت کن  30000گرید  Bمدل 30CAN-DUCT-B-
 برق مصرفی این داکت اسپلیت تک فاز  220ولت است
 دارای فشار استاتیکی  50تا  80پاسکال است که باعث رفع محدودیت در کانال کشی می شود
 یونیت داکت اسپلیت کن ضد زنگ می باشد و بدنه داخلی این داکت اسپلیت با ورق گالوانیزه
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.
 دارای ترموستات می باشد که با نصب ترموستات به روی دیوار امکان تنظیم دمای محیط به روی
درجه ی دلخواه به کاربر داده می شود
 متناسب شرایط آب و هوایی حاره ای است مثل مناطق جزایری و سواحل جنوب ایران است که
دمای هوای باالیی دارند.
 دارای فیلتر هوا که این فیلتر هوا آلودگی و ذرات گرد و غبار را جذب نموده و جریان هوای
ورودی را تصفیه می کند .قابل ذکر است که این فیلتر قابلیت شستشو نیز دارد
 مجهز به ریموت کنترل با سیم می باشد
 گاز مورد استفاده در این محصول گاز  R22می باشد
 با وجود قابلیت نصب کانال هوای برگشت و هوای تازه جریان هوا .در داکت اسپلیت کن راندمان
کاری دستگاه باالتر رفته و مصرف سوخت آن کاهش می یابد
 داکت اسپلیت کن دارای ضمانت تعویض کمپرسور و گارانتی قطعات فنی است
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برای دانلود کاتالوگ محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت تاسیسات دات کام به آدرس
 https://Tasisat.comمراجعه کنید .مشاورین شما در تاسیسات دات کام ،تا انتخاب بهترین محصول
با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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