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 رادیاتورایران  اهنمای خرید داکت اسپیلتر

 :م خرید داکت اسپلیت بدانیداصل مهم که باید در هنگا 4

قبل از خرید داکت اسپلیت با یک شرکت معتبر و متخصص در این زمینه به  -1

صورت تلفنی جهت تعیین ظرفیت بار سرمایشی و گرمایشی محیط ، نوع دستگاه 

 .داکت اسپلیت مشاوره انجام شود و حد المقدور تکنسین از محل نصب بازدید نماید

مئن داکت اسپلیت مناسب خود را خریدار نمایید و توجه تا با خیالی آسوده و مط

داشته باشید چنانچه زیرساخت دستگاه داکت اسپلیت که توسط طراح ساختمان 

انجام شده است باید با ابعاد یونیت داخلی و سایز لوله های مسی و کابل برق با 

قبیل پس  دستگاه مورد نظر همخوانی کامل داشته باشد تا با مشکالت احتمالی ، از

 دادن داکت اسپلیت به فروشنده و نصب غیر اصولی روبرو نشوید.

 عالمت ، نمایید توجه شده ذکر مهم موارد به اسپلیت داکت خرید زمان در – 2

 صدای پایین ، کم مصرف بودن انرژی برق با نشانه برچسب     (  db)اختصاری

(A) ، اینورتر (EER ) ( با بازدهی باال ، گاز مبرد مصرفیR410 که دوستدار )

 cfm))محیط زیست است و میزان هوادهی که با عالمت اختصاری

شایان ذکر است با توجه به مذاکرات اخیر آب و هوایی در اجالس پاریس و تغییرات 

دیگر تولید  R 22 مبرد گاز میالدی 2020 اقلیمی و گرم شدن کره زمین ، از سال
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ل شارژ گاز داکت اسپلیت برخورد نخواهد شد و در اینده نزدیک حتما به مشک

خواهید کرد ، متاسفانه برخی از شرکت های وارد کننده و توزیع کننده از ناآگاهی 

مصرف کنندگان دراین زمینه سوء استفاده می کنند و داکت اسپلیت هایی را که 

عرضه  T1 مناطق معتدل هستند را در T3هوایی گرمسیری مناسب شرایط آب و

ی شوند که هزینه قبض برق بسیار باالتر از تصور به مصرف می کنند و باعث م

 کننده تحمیل شود .

شما هم حتما شنیده اید که هیچ ارزانی بی علت نیست و هیچ گرانی بی  - 3

حکمت نیست ! این ضرب المثل قدیمی معموال درست از آب در میاد و معموال 

رد . اما گاهی حکمت کاالی گران قیمت چیزی دارد که ارزش آن را باالتر می ب

گرانی کاال سود جویی شرکت ها و توزیع کنندگان است و نه ارزش بیشتر کاال ، در 

حقیقت عرضه کاالیی که قیمتی بیش از قیمت واقعی دارند به هیچ وجه نشانه 

اعتبار و با کیفیت بودن یک برند نیست بلکه نشانه گران فروشی و عدم احترام به 

نباید هزینه های هنگفت تبلیغات را از جیب مشتری  حقوق مصرف کننده است و

 به دست آورد.

بعد از خرید داکت اسپلیت که بسیار حائز اهمیت است نصب  مهم موارد از یکی – 4

و راه اندازی می باشد. شما با در دست داشتن برگه گارانتی و تماس با خدمات پس 

دل ، سریال دستگاه شما از فروش برند خریداری شده و اعالم ادرس محل نصب و م
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ساعت کاری  72 -24را در لیست انتظار قرار میگرید و معموال نصب دستگاه بین 

تکنسین اعزام می شود. تکنسین پس حضور در محل نصب و پس احضار هویت 

باید کارت مخصوص خدمات پس فروش را ارایه نمایید تکنسین قبل از شروع کار 

 .احتمالی نصب را با خریدار در میان بگذاردنصب تمام مراحل کاری وهزینه های 

 

توجه داشته باشید حتما قیمت های اعالمی طبق تعرفه شرکت باشد و قبل از 

تصویه حساب حتما با شرکت هماهنگی نمایید ، تکنسین قبل از نصب دستگاه باید 

از سالم بودن لوله های مسی و کابل ارتباطی مطمئن و در این خصوص تست گاز 

گیرد و چنانچه تکنسین تجربه کافی در این زمینه نداشته باشد مشکالت  ازت انجام

متعدد به وجود خواهد آمد . نکته مهم دیگر تکنسین باید مهارت کامل به آهنگری 

داشته باشد و یونیت داخلی داکت اسپلیت که درسقف کاذب جا گذاری می شود 

 لرزش نداشته باشد و صدای غیر استاندارد تولید نشود .
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اسبی برای تهویه مطبوع محل زندگی به طور کلی داکت اسپلیت می تواند گزینه من

را دارید، باید با مدل های  خرید داکت اسپلیت یا کار شما باشد. بنابراین اگر قصد

مختلف آن آشنا باشید. سیستم های داکت در دو نوع معمولی و اینورتر به بازار 

عرضه می گردند. این دو از جهت نوع نیروی محرکه با یکدیگر تفاوت دارند. یعنی 

در مدل اینورتر سرعت می تواند متغیر باشد. در حالی که در نوع معمولی دور 

. طبیعتا مدل اینورتر با توجه به امکان تعویض دور کمپرسور از کمپسور ثابت است

 .قیمت باال تری برخوردار هستند

 

شرکت ایران رادیاتور در زمینه تولید سیستم های سرمایشی و گرمایشی فعالیت 

گسترده ای دارد، این گروه صنعتی محصوالتی طبق استانداردهای بین المللی تولید 

انه صادر می نماید. یکی از زمینه های تاسیسات و سایر کشورهای خاورمی

ساختمانی که ایران رادیاتور به خوبی توانسته در این عرصه بدرخشد و توجه انبوه 

سازان و افراد بسیاری را به خود جلب نماید، تولید سیستم های سرمایشی از 

تگاه دس ها میلیون ساالنه رادیاتور ایران کارخانه. باشد می اسپلیت داکت جمله

 طبق  تهویه مطبوع را تولید و روانه بازار رقابت می نماید. این داکت اسپلیت ها

 به مطلوب هوایی زمان کوتاهترین در و شده تولید روز های تکنولوژی جدیدترین

 با توانید می رادیاتور ایران اسپلیت داکت خرید با شما. بخشند می هدیه محیط
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ر تمامی فصول سال هوایی مطبوع برای د سرمازا، و گرمازا وسایل سایر حذف

با می توان  خرید داکت اسپلیت منظور اطالع ازبساکنین به ارمغان آورید. 

 .مشاوران ما تماس حاصل نمایید

گروه صنعتی ایران رادیاتور مجهز به پیشرفته ترین ماشین آالت در خط تولید 

ولوژی کارخانه می باشد به همین جهت همواره محصوالتی طبق جدیدترین تکن

های دنیا تولید و ارائه می نماید. این گروه تولیدی با بهره گیری از فناوری های روز 

داکت اسپلیت هایی با کیفیت و کارایی فوق العاده عرضه می نماید. داکت اسپلیت 

بی تی یو  60000تا  18000ایران رادیاتور در نوع معمولی و اینورتر با ظرفیت های 

عملکرد سرد و گرم مناسب استفاده در ساختمان های  برساعت تولید شده و با

اداری،تجاری و مسکونی می باشد. این گروه از کمپرسور روتاری ویژه مناطق معتدل 

سازگار با محیط  R410 و مرطوب بهره می برد و نوع گاز بکار رفته در کمپرسورها

  .است
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 های داکت اسپیلت ایران رادیاتوربخش 

داکت اسپلیت ایران رادیاتور از دو واحد مجزا تشکیل شده است که بواسطه ی لوله 

های مسی با یکدیگر در ارتباطند. یونیت داخلی داکت اسپلیت درون سقف کاذب 

مقاوم در برابر ساختمان تعبیه می شود و دارای بدنه ای از ورق ضخیم گالوانیزه 

پوسیدگی و زنگ زدگی تهیه شده است. یونیت خارجی یا همان کندانسور به دلیل 

ایجاد صدا و گرمای زیاد در فضای باز و بیرون از ساختمان قرار می گیرد. فن 

سانتریفیوژ بکار رفته در یونیت داخلی با کمترین میزان صدا بدون ایجاد مزاحمت 

ه محیط هدیه می بخشد. از دیگر محصوالت برای ساکنین، هوایی مطلوب ب

اشاره  کولر گازی ایران رادیاتور کاربردی و پرفروش این کمپانی می توان به

داشت، که مطابق جدیدترین استانداردهای بین المللی تهیه شده و از سطح کیفیت 

 .باالیی بهره می برد
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یکی از ویژگی های منحصر بفرد داکت اسپلیت ایران رادیاتور داشتن فیلترهای چند 

الیه تصفیه هوا می باشد که هوایی تمیز و عاری از ذرات ریز، گرد و غبار، میکروب 

د. سیستم عیب یاب خودکار، ترموستات تنظیم و باکتری به محیط منتقل می کن

دما از دیگر ویژگی های این داکت اسپلیت ها می باشد. ابعاد کوچک و وزن کم این 

 .دستگاه قابل اجرا برای تمامی سقف ها است

 

به آدرس  دات کامتاسیسات برای دانلود کاتالوگ محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

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

 د.ا بهترین شرایط در کنار شما هستنب
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