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 وستن ایر اهنمای خرید داکت اسپیلتر

گروه صنعتی وستن ایر در زمینه ی تولید سیستم های تهویه مطبوع فعالیت گسترده ای دارد. 

این شرکت محصوالتی طبق جدیدترین تکنولوژی روز تولید و به اکثر نقاط جهان صادر می 

دارای استانداردهای بین المللی می باشند و زیر نظر نماید. تمامی تجهیزات تولیدی وستن ایر 

مهندسین و متخصصین حرفه ای این گروه تولیدی ساخته و در آزمایشگاههای مجهز تست 

لوازم بررسی می شوند. یکی از سیستم های تهویه مطبوع وستن ایر که به خوبی و با کیفیت 

اده در فضاهای عمومی و استف جهت که باشد می اسپلیت داکت باالیی تولید می شود

خصوصی با قابلیت ایجاد هوای سرد و گرم ارائه می گردد. شما با خرید داکت اسپلیت وستن 

مترمربع را به خوبی به درجه  150متر و حداکثر  50ایر می توانید فضایی با متراژ حداقل 

ونی، اداره ها، هوای دلخواه و مطلوب برسانید. عموما از داکت اسپلیت وستن ایر در منازل مسک

کالس های دانشگاه و مدرسه، راهروی مدارس و دیگر مکان هایی که با محدویت نصب روبه 

 .رو نباشند کارایی دارد

داکت اسپلیت وستن ایر دارای ظرفیت و قدرت بادهی فوق العاده باالیی می باشد. 

ژاپن،  SANYO کمپرسوراین نوع سیستم ها از برندهای مطرح جهانی از جمله

HITACHI از نوع روتاری مناسب مناطق معتدل بکار رفته و گاز مبرد آنها از R22 و 

R410 با محیط استفاده شده است. شرکت وستن ایر جهت کاهش مصرف برق و  سازگار

صرفه جویی در مصرف انرژی از کیت اینورتر در کنار مدل های دور ثابت استفاده کرده است. 

بی تی یو بر ساعت با باالترین  60000تا  24000داکت اسپلیت وستن ایر در ظرفیت های 

 .کیفیت ارائه می گردد
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تروفن سه دور می باشند که حین عملکرد صدای بسیاری داکت اسپلیت وستن ایر دارای الک

کمی دارد و بدون ایجاد مزاحمت برای ساکنین هوایی مطبوع به محیط هدیه می بخشد. این 

دستگاه ها مجهز به فیلتر تصفیه هوا می باشند که هوای ورودی به داخل محیط را تصفیه و 

ویژگی های منحصر بفرد این داکت  بدون آلودگی و گرد و غبار انتقال می دهند. از دیگر

اسپلیت ها می توان به حالت توربو، یخ زدایی، فین طالیی اشاره نمود. داکت اسپلیت وستن 

الیه ضدزنگ  6ایر دارای قدرت پرتاب باد باالیی می باشد همچنین بدنه ی داخلی از ورق 

 راجعه کنید.م تاسیسات دات کامبه  برای خرید داکت اسپلیت وستن ایر.تهیه شده است
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 امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه و   داکت اسپلیت اینورتر سقفی وستن ایر

 .باشدمی R410a گاز مبرد

 شغال فضای کف استدارای ابعاد مناسب، وزن کم و عدم ا. 

 دستگاه مجهز به کمپرسورهای معروف جهان است. 

 duct split دارای قابلیت تامین هوای تازه توسط کانال ارتباطی و قابلیت  وستن ایر

 .فشار استاتیکی باالست

 در دو نوع دور ثابت و اینورتر با قابلیت نصب کویل آب گرم و ترموستات 

  گراد در مدل سرد+ درجه سانتی52امکان استفاده با دامنه دمایی 

 های مربوطه و حجم هوادهی باال با سه سرعتحذف سیستم رادیاتور و لوله کشی. 

 دارای سرمایش واقعی بر اساس سرمایش ایجاد شده. 

 حذف کانال کشی عمودی و به تبع آن استفاده مناسب از فضاهای محیط. 

   استدارای قابلیت ضریب عملکرد باال در سرمایش و گرمایش. 

  عدم نیاز به تکنسین ماهر جهت راه اندازی در هر فصل، امکان نصب در فضاهایی با

 .محدودیت مکانی و متراژ لوله کشی باالست
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  دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت و به صورت انتخابی از زیر دستگاه

 .باشدمی

  تدستگاه دارای سطح صدای بسیار کم و مقاوم در برابر حرارت اس. 

 

ای مورد توجه جهانیان داکت اسپلیت اینورتر سقفی وستن ایر امروزه به طور گسترده

 اند.ها در سقف کاذب قرار گرفتهقرارگرفته است. این نوع سیستم

این دستگاه فضایی از کف اشغال نکرده و به دلیل امکان توزیع مناسب هوا با استفاده از کانال 

 گیرد.قرار میبسیار مورد استفاده 

های تهویه مطبوع درجهان بوده و قابلیت تامین ترین سیستمها جز اقتصادیاین نوع سیستم

 سرمایش و گرمایش را به صورت کامل دارد.

شود و هوای تهویه شده را با معموال این سیستم در سقف کاذب فضای مورد نظر نصب می

 د کرد.های مختلف هدایت خواهاستفاده از کانال به قسمت

ی شما از داکت اسپلیت در صورتی که توسط کارشناسان ما تشخیص داده شد که در پروژه

استفاده شود در ابتدای کار شما باید آخرین پالن معماری واحدها و طبقات ساختمان خود را 

ی شما توسط برای متخصصین نقشه کش و طراحان ما از طریق ایمیل ارسال نمایید نقشه

رسی شده و تعیین ظرفیت و تعداد داکت اسپلیت وستن ایر مورد نیاز برای کارشناسان بر

 گردد.ی شما اعالم میپروژه

اگر شرایط آب و هوایی تهران را در نظر بگیریم در طبقات وسط ساختمان تعیین ظرفیت 
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 400سرمایش دستگاه داکت اسپلیت هر واحد از آپارتمان در هر متر مربع فضای مفید حدود 

متر مربع سطح کلی  40یا  30یو است و تقریبا ظرفیت داکت اسپلیت برای هر بی تی 

 باشد.آپارتمان یک تن تبرید می

متر باشد ترجیحا برای هر  120های آپارتمان باالتر از در صورتی که متراژ هر یک از واحد

یو بی تی  12000واحد نیاز به دو دستگاه داکت اسپلیت است و در نظر داشته باشید هر 

 معادل یک تن تبرید است.

آمپر  32های تک فاز ولی با برق متر مربع باشد داکت اسپلیت 150ها چنانچه متراژ آپارتمان

 200تواند جایگزین مناسب باشد و برای واحدهای )نیازی به تقاضای برق سه فاز نیست( می

فاز استفاده نمایید و  های تکآمپر، از داکت اسپلیت 50متری با استفاده از برق تک فاز ولی 

متر سازنده ساختمان موظف است از شرکت توانیر  200برای واحدهای آپارتمانی بیشتر از 

 فاز را داشته باشد. 3درخواست برق 

انتخاب داکت اسپلیت بستگی به حجم هوادهی دستگاه دارد و اهمیت مقدار حجم هوادهی به 

کمتر و برعکس اگر بیشتر باشد میزان  قدری است که اگر کمتر باشد میزان صدای دستگاه

 صدا بیشتر خواهد بود.

 یهای سقفی مورد نیاز برای استفاده در پروژهعالوه بر ظرفیت و تعداد داکت اسپلیت

ساختمانی مکان دستگاه نیز باید مشخص شود که نیازمند پارامترهای مختلفی است از جمله 

های دستگاه تا پنل بیرونی، امکان رای لولهوجود سقف کاذب و امکان کانال کشی، امکان اج

ترین موقعیت نصب از نظر دمپ صدا اجرای لوله کشی آب گرم تا کویل گرمایش، مناسب

 باشند.عواملی هستند که حائز اهمیت می
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ها باید توجه شود که در زمستان برای تامین هوای گرم نیاز به در رابطه با داکت اسپلیت

 باشد.می ب با همان داکت اسپلیتساخت کویل آب گرم مناس

برای یک انتخاب درست قبل از هر چیز باید عواملی چون تک فاز یا سه فاز بودن و آمپر برق 

 مصرفی را بررسی کرد و سپس تصمیم به خرید و سفارش گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

https://Tasisat.com تا انتخاب بهترین محصول  تاسیسات دات کام. مشاورین شما در مراجعه کنید

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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