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 ال جی اهنمای خرید داکت اسپیلتر

باالی سقف کاذب ساختمانها بصورت مخفی قرار گرفته و توسط  داکت اسپلیت سقفی ال جی

کانالهایی که به آنها متصل می شوند هوای خنک و یا هوای گرم را در فضاهای مختلف 

در صورت داشتن سقف کاذب مناسب،  .واحدهای آپارتمانی بصورت مناسب توزیع می نمایند

های داکت اسپلیت است که عالوه بر تامین سرمایش و حل استفاده از دستگاهبهترین راه

، امکان تامین هوای تازه مورد نیاز را خواهد داشت و نیز DX گرمایش محیط از طریق کویل

 .توان از کویل آب گرم استفاده نمودانرژی در زمستان میبرای کاهش هزینه 

با استفاده از داکت اسپلیت سقفی ال جی، امکان تهویه چندین اتاق یک واحد مسکونی، 

 .اداری، تجاری و ... به طور همزمان وجود دارد

قیمت های تضمین  خصات فنی و، مشتاسیسات دات کام در سایت مرجع و فروشگاهی

حس خوب خرید  با گارانتی اصلی، جهت ایجاد انواع داکت اسپلیت سقفی ال جی، شده

 .و هوشمند، برای شما عزیزان ارائه گردیده است بهینه

 ویژگی های داکت اسپلیت سقفی ال جی مدل

 ( متر  50و  متر در ارتفاع امکان 30لوله کشی با متراژ باال بین یونیت داخلی و خارجی

 در مجموع(

  درجه سانتیگراد 54امکان استفاده در مناطق حاره تا دمای 

 قابلیت نصب کویل آبگرم جهت گرمایش و تامین هوای تازه 
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 مجهز به فیلتر قابل شستشو و ضد قارچ 

 استفاده از بلوئرهای چند سرعته 

 تعیین ظرفیت و نصب داکت اسپلیت سقفی ال جی

 هر آپارتمان در  ظرفیت سرمایش داکت اسپلیت مورد نیاز برآورد اولیه معموال هنگام

شرایط آب و هوایی مانند تهران و در طبقات وسط ساختمان )که در معرض تابش 

نورخورشید به سقف در تابستان و سرمای سطح بام در زمستان نمی باشند(، به ازا هر 

ظرفیت داکت ) حدود یک تن تبرید متر مربع سطح کلی و ناخالص آپارتمان 40یا  30

 .( btu/hr 400هر متر مربع فضای مفید حدود  )اسپلیت( در نظر گرفته می شود

متر مربع باشد، بهتر  120بنابراین اگر متراژ هر یک از واحد های آپارتمان شما بیش از 

همچنین در نظر . است برای هر واحد دو دستگاه داکت اسپلیت مورد استفاده قرار گیرد

 .معادل یک تن تبرید می باشد BTU 12000 هرداشته باشید که 

  متر مربع نیز می توان از داکت اسپلیت های تک فاز  150برای آپارتمان های تا متراژ

آمپر )برخی برندها( استفاده نمود و نیازی به تقاضای برق سه فاز )از  32ولی با برق 

 .شرکت برق( نمی باشد
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  متر مربع باشند نیز می توانید  200حتی تا متراژ در صورتیکه واحدهای آپارتمان شما

 .آمپر ، از داکت اسپلیت های تک فاز استفاده نمایید 50با استفاده از برق تک فاز ولی 

  متر مربع  200طبق شنیده های کارشناسان ما، سازندگان برای واحدهای باالتر از

 .شندموظف به اخذ برق سه فاز بر اساس بخشنامه شرکت توانیر می با

  یکی از نکات مورد توجه در انتخاب داکت اسپلیت ها، در نظر گرفتن حجم هوادهی آنها

حجم  CFM 400 می باشد که معموال به ازا هر یک تن ظرفیت داکت اسپلیت معادل

هوادهی مناسب است. بدیهی است در صورت کمتر بودن حجم هوادهی میزان صدای 

ن هوادهی ، میزان صدای داکت اسپلیت داکت اسپلیت کمتر و در صورت بیشتر بود

 .بیشتر خواهد بود

آنها  یریمحل قرارگ از،یمورد ن یسقف یها تیو تعداد داکت اسپل تیظرف نییپس از تع

لوله  یامکان اجرا ،یمانند وجود سقف کاذب و امکان کانال کش یمختلف یبراساس پارامترها

 نیمناسبتر ش،یگرما لیآب گرم تا کو یلوله کش یامکان اجرا ،یرونیدستگاه تا پنل ب یها

 گردد. یم نیی( و ... تعییصدا )پالن جانما مپنصب از نظر د تیموقع

اتاق ها( بر اساس  ایاز فضاها )سالن  کیتا هر  یال ج تیاز داکت اسپل یکانال کش نقشه

 شود. یو ارسال م هیسقف کاذب ته یابعاد و عبور از باال نیمناسبتر

 مراجعه کنید. تاسیسات دات کامال جی به خرید داکت اسپلیت رای ب
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 یکانال ها یاجرا نهیدر خصوص هز یمسکون یت مکرر سازندگان واحدهاتوجه به سواال با

و پنل  یداکت داخل نیب یمس یلوله ها یداخل واحدها و اجرا یو برگشت هوا عیتوز

درصد از  30درصد تا  20آنها را حدود  یاجرا نهیتوان هز یم یبرآورد کل کیبعنوان  ،یرونیب

است و به عوامل  یبیبرآورد تقر نیها در نظر گرفت. )البته ا تیسپلداکت ا دیخر هیاول متیق

 دارد( یبستگ گریو عوامل د یو خارج یدو پنل داخل نیو فاصله ب ریمانند طول مس یمختلف

 یدارا تهایمعموال داکت اسپل نکهیدر زمستان، با توجه به ا ازیگرم مورد ن یهوا نیتام جهت

و ابعاد  تیآبگرم مناسب با ظرف لیباشند نسبت به سفارش ساخت کو ینم شیگرما لیکو

 .دیمبلغ مربوطه( اقدام خواهد گرد افتی)با در تیداکت اسپل یدهانه خروج

 ایفوق به موضوع تک فاز  یسقف یها تیاز داکت اسپل کیهر  دیاز انتخاب و سفارش خر قبل

آن با توجه به توان و  یبرق مصرف (Aآمپر ) نیآن و همچن ازیبرق مورد ن (Øسه فاز بودن )

 .دیمشخصات کنتور برق واحد خود دقت فرمائ

 یژگی های داکت اسپلیت ال جیو

-Rمی باشد که بدلیل استفاده از تکنولوژی مکپرسور اینورتر و گاز  Aگرید انرژی دستگاه 

410A  در مصرف برق صرفه جویی می شود. %60تا 

 .توسط کانال هوای تازه (Fresh Airقابلیت تامین هوای تازه )

 متر در مجموع( 75متر ارتفاع و  30متراژ لوله کشی باال بین یونیت های داخلی و خارجی ) 

 .در زمستان -15ºCدر تابستان و  48ºCامکان استفاده در دمای 
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 .باشد می متوسط و کند تند، سرعت سه در دستگاه کارکرد 

 های در مدل  60000BTU/hrتا  24000 دستگاه اسپلیت کانالی در ظرفیت های مختلف

 .است شده تولید و طراحی فاز سه و تکفاز

 دارای قابلیت برنامه ریزی هفتگی می باشد.

 .ها در برابر خوردگیجهت افزایش مقاومت فین Blue-Fin گیری از تکنولوژیبهره 

 .قابلیت اتصال به کویل آبگرم 

 خارجیسنسور کنترل فشار و دما در یونیت  2دارای 

 

 

 

 

 

 

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

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

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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