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 سامسونگ اهنمای خرید داکت اسپیلتر

یکی دیگر از لوازم خنک کننده و تهویه پراستفاده می باشد. به طور  سامسونگ داکت اسپلیت

از جهت قابلیت سرمایش و گرمایش همزمان و نهفته در یک دستگاه،  داکت اسپلیت کلی

محبوبیت باالیی دارد. همچنین به سبب قرارگرفتن در سقف کاذب کمترین فضا را نیز اشغال 

می کند. دمای معتدل و ثابت، جریان همرفتی مالیم، پاکیزگی و کم صدا بودن از دیگر ویژگی 

کت کره ای سامسونگ یکی از پیشگامان صنعت لوازم های مثبت داکت اسپلیت ها هستند. شر

خانگی می باشد. شهرت و آوازه این برند باتجربه به قدری باالست که نیازی به معرفی 

سامسونگ وجود ندارد. طراحی و مهندسی محصوالت تولیدی این شرکت نیز مطابق برترین 

نیز  ت اسپلیت های سامسونگداک .استاندارد ها و در راستای ایجاد بهترین کارایی می باشد

همچون سایر محصوالت این شرکت همواره در بین محصوالت هواساز و تهویه، پرچمدار بوده 

اند. داکت اسپلیت سامسونگ در انواع و مدل های مختلفی در بازار عرضه می شود که شما می 

کنید. همه توانید با توجه به کاربری و میزان استفاده خود، مدل بهینه خود را انتخاب 

  .سامسونگ ساخت کره می باشند و در باالترین سطوح کیفیتی ارزیابی می شوند

 ساختفناوری 

اع، تکنولوژی در انواع گوناگونی ساخته می شود که هر یک از این انو داکت اسپلیت سامسونگ

ساخت مخصوصی دارند. عمده مدل ها از فناوری اینورتر بهره می برند که سبب ایجاد جریان 

مالیم، استفاده بهینه تر از توان و خنکا و گرمای بیشتر و همچنین صرفه جویی بیشتر در 

هزینه ها می شود. همچنین دو حالت تکفاز و سه فاز نیز در بین مدل های مختلف موجود می 

 باشد که شما می توانید با توجه به کاربری خود از بین این دو گروه انتخاب کنید.

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
http://www.tasisat.com/
http://www.tasisat.com/
http://www.tasisat.com/


 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 2 | صفحه

را  داکت اسپلیت در مدل هایی که از فناوری اینورتر بهره می برند شما می توانید دور خروجی 

تنظیم کنید. چرا که در این مدل ها، برخالف مدل های قدیمی تر، دور ثابت نمی باشد و 

ساده می باشد.  داکت اسپلیت د. به طور کلی سیستم حرکت و تهویه هوا درقابلیت تغییر دار

موتور خارجی در بیرون از منزل قرار گرفته و با حرکت گازهای مبرد، هوا را خنک می کند. 

سپس این هوا خنک شده از طریق لوله های اتصال به دریچه های مختلف داخلی منتقل می 

عایق  ساز، در محیط داخل جریان می یابد. شما می توانید باشود و از طریق داکت داخلی یا هوا

 .این لوله ها از صداهای مزاحم فن بیرونی یا حرکت شاره مبرد نیز جلوگیری کنید بندی

 

 

 

به سبب هوشمند بودن، یک تجربه لذت بخش را در اختیار شما می  داکت اسپلیت سامسونگ

از قابلیت های متنوع و برنامه و زمان بندی مختلفی گذارد. شما می توانید به سادگی از دنیایی 

که روی کنترل پنل لمسی دستگاه قرار دارد بهره مند شوید. برای هفته آینده خود زمانبندی 

سرمایش و گرمایش تعریف کنید. دمای موردنظر خود را برای دستگاه تعریف کنید، سرعت 

می خواهید. همچنین شما می توانید با  تهویه را تغییر دهید و... . همه چیز آنگونه که شما

استفاده از نسخه موبایل کنترل پنل دستگاه، هوشمندی منزل یا محل کار خود را به سطح 
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کامال جدیدی ببرید. حتی از خارج از منزل نیز داکت اسپلیت سامسونگ را آماده به کار کنید 

خود را  داکت اسپلیت ایدکرده تا هنگام ورود به منزل از یک دمای مطبوع لذت ببرید. فراموش 

خاموش کنید؟ جای نگرانی نیست، کافیست با لمس چند آپشن بر روی تلفن همراه خود، 

 .آسوده خاطر از هدر نرفتن انرژی باشید

مهندسان سامسونگ برای قطعات مبادله کننده هوا، از فناوری نوین میکروچنل استفاده کرده 

پلیت سامسونگ از این تکنولوژی، بیشترین قدرت تهویه اند. به سبب برخوردار بودن داکت اس

 داکت هوا با صرف کمترین انرژی ممکن در اختیار خریداران قرار می گیرد. توان الکتریکی

کیلووات می باشد که این عدد در مدل های مشابه سایر  14تا  5بین  اسپلیت های سامسونگ

بب شما می توانید با صرف انرژی کمتر، تولیدگنندگان به دو برابر نیز می رسد. به همین س

دمای خنک تری نیز داشته باشید. همچنین فن های قدرتمند و امکان استفاده از تزریق هوای 

، از راکد شدن هوا نیز جلوگیری می کنند. با همواره در جریان Fresh Air Injection تازه یا

 .و مطبوع باقی خواهد ماندبودن هوای خنک، دمای منزل یا محل کار شما همواره بهاری 
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 فنی داکت اسپلیت سامسونگمشخصات 

دارای کمپرسور روتاری متناسب با مناطق معتدل می باشد که به  داکت اسپلیت سامسونگ

ای بازدهی بیشتر است. همچنین کمپرسور علت کمتر بودن اتالف شیر تخلیه این کمپرسور دار

روتاری دارای ابعاد کوچک ، نسبت وزن به ظرفیت کمتر و لرزش کمتر است که یکی از بهترین 

 .کمپرسور ها برای استفاده در سیستم های تهویه به حساب می آید

 شرکت سامسونگ با قرار دادن کیت اینورتر و تبدیل داکت اسپیلت معمولی به داکت اسپلیت

اینورتر توانسته میزان مصرف انرژی برق را کاهش دهد و این محصول را در دو 

 .وارد بازار کند معمولی و اینورتر نوع

 .Btu بر ساعت است Btu 60000تا  18000بین  ظرفیت داکت اسپیلت های سامسونگ

واحد اندازه گیری ظرفیت سیستم تهویه مطبوع و نشان دهنده میزان سرمایش سیستم در 

واحد زمان است. تعیین مقدار ظرفیت داکت اسپیلت به نوع و مساحت فضا ، شرایط آب و 

 .دارد بستگی …هوای منطقه و 

می باشد و به دلیل  R410 گاز اسپیلیت سامسونگ گاز مبرد به کار رفته در کمپرسور داکت

در تولید این نوع سیستم  R22 شرایط زیست محیطی ، شرکت سامسونگ دیگر از گاز مبرد

 .تهویه مطبوع استفاده نمی کند

در تولید این محصول از قطعه ای به نام اکوموالتور استفاده کرده که می  Samsung شرکت

داخل کمپرسور جلوگیری کند و این سبب افزایش طول عمر تواند از ورود هر گونه مایع به 

دستگاه و کاهش استهالک و خرابی می شود که این یکی از مزایای خرید داکت اسپلیت 

 مراجعه کنید. تاسیسات دات کامبرای مشاوره و خرید به .سامسونگ می باشد

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
http://www.tasisat.com/
http://www.tasisat.com/


 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 5 | صفحه

انرژی  فبر اساس نوع ، سری ساخت ، ظرفیت و میزان مصر قیمت داکت اسپلیت سامسونگ

در دو نوع اینورتر و معمولی  samsung متفاوت است. همانطور که گفته شد، داکت اسپیلت

تولید می شوند که مدل اینورتر آن به دلیل داشتن دور موتور متغیر، از نوع معمولی آن بیشتر 

ید که این دور موتور متغیر موجب چه است. حال ممکن است این سوال برای شما پیش آ

 .مزیت های می شود که قیمت آن را بیشتر از نوع معمولی کرده است

در نوع معمولی، سرعت دورانی موتور الکتریکی محرک کمپرسور ثابت است به این معنی که 

دائما با حداکثر ظرفیت کار می کند اما در اینورتر سرعت موتور متغیر است و می تواند 

 که شود می باعث قابلیت ابن  اسب با تغییرات دمای محیط و نیاز مصرف کننده تغییر کند.متن

 اینورتر نوع های ویژگی دیگر از. یابد کاهش توجهی قابل میزان به برق انرژی مصرف میزان

 اینورتر اسپلیت داکت همچنین. است آن بودن صدا کم و بیشتر عمر معمولی به نسبت

کردن و گرم کردن محیط در زمانی کمتر از نوع معمولی را دارد. همه  سرد توانایی سامسونگ

 .ی این مزایا موجب باالتر بودن قیمت نوع اینورتر در مقایسه با معمولی شده است

قیمت داکت اسپلیت سامسونگ بر اساس سری ساخت تغییر می کند. برای مثال سری جدید 

نسبت به سری های قبلی دارد و دلیل ، قیمت باالتری  S ، سری samsung داکت اسپبلت

آن استفاده از فناوری جدید در این محصول، کم صدا بودن یونیت داخلی، طراحی جدید و 

 .باریک بودن یونیت داخلی، مصرف کمتر انرژی و بازدهی بیشتر است
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میتوان به طراحی خاص یونت داخلی  سامسونگ از دیگر مشخصات داکت اسپیلیت تروپیکال

که دارای پوشش محفظه قابل جدا شدن از سه جهت باال، پایین و کنار  )هواساز( آن اشاره کرد

بوده و امکان دسترسی آسان به داخل دستگاه به منظور سرویس و نگهداری ان را فراهم 

مینماید. این دستگاه دارای امکان تنظیم خودکار هوشمند بر اساس فشار استاتیک خارجی در 

می شود تا کولر گازی کانالی اینورتر سامسونگ بتواند  طول کانال می باشد. این قابلیت موجب

به سرعت عملکرد خود را برای بهینه سازی حجم هوا، فشار و همچنین به حداقل رساندن 

سطح صدا تنظیم نماید. این قابلیت همچنین با بی نیاز ساختن این دستگاه از محاسبات و 

ندازی دستگاه را کاهش می دهد. این طراحی های پیچیده کانال کشی، مدت زمان نصب و راه ا

 .قابلیت به راحتی با فشردن یه دکمه بر روی ریموت کنترل دستگاه فعال می شود

های پیشرفته بکار رفته در داکت اسپیلیت سامسونگ با بازدهی عالی انرژی موجب فناوری

ها نسبت بشتر در هزینه های مصرف انرژی می شود، ضمن اینکه این فناوریجویی صرفه

را در باالترین سطح جهانی برای دستگاه به همراه داشته است.  (SEER) راندمان انرژی فصلی

های آیرودینامیکی است و به همین خاطر بزرگ آن دارای تیغه (Sirocco Fan) فن باد گرم

کند. میکروکانال های تخت بکار رفته در مبدل ا تولید میبا صدای کمتر، هوای بیشتری ر

با  BLDC ای داشته و همچنین کمپروسور دوّار دوقلویالعادهوری فوقحرارتی نیز بهره

تر و کمترین میزان لرزش، موجب شده است تا داکت اسپلیت سامسونگ یک دستگاه کم صدا

 .تر باشدمطمئن

تر است و بازده انرژی بیشتری دارد. موتور اینورتر دیجیتال سامسونگ کم صداتر و بادوام

نع ایجاد اصطکاک شده که این باعث برخالف موتورهای متداول، عملکرد الکتریکی در آن ما

 .کاهش استهالک و دوام بیشتر دستگاه می شود
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تر و استفاده شده در داکت اسپلیت سامسونگ، عملکرد مالیم BLDC کمپروسور دوّار دوقلوی

داده و صدای درصد کاهش  75کند. این کمپروسور لرزش را تا تری را تضمین میقابل اطمینان

کند. همچنین قابلیت کار در دمای محیطی تا کمتری نسبت به کمپروسورهای رایج تولید می

 .نمایدمی فراهم  درجه سانتیگراد را 65

برخالف فیلترهای رایج که معموال دسترسی به آنها دشوار می باشد، ایزی فیلتر داکت اسپیلیت 

توانید آن را راحتی میسامسونگ بیرون و در قسمت باالی دستگاه قرار گرفته است. بنابراین به

کنید خارج کرده، تمیز کنید و مجدداً در جای خود قرار دهید. بدون اینکه نیاز باشد دری را باز 

یا فیلتر را به سختی بیرون بکشید. همچنین پوشش آنتی باکتریال آن گرد و خاک و 

 .کندزاها را نیز فیلتر میهای هوازی خطرناک و آلرژیآالینده

شوند. از این رو برای انجام عملیات سرویس های مختلفی نصب میاسپلیت های کانالی در محل

و نگهداری آنها الزم است از جهات مختلف قابل دسترسی باشند. طراحی داکت اسپیلیت 

ای است که با استفاده از درپوش کشویی با قابلیت جابجایی آسان، دسترسی سامسونگ به گونه

باشد. در نتیجه هر کجا نصب گردد ف رو به رو، کنار و پایین ممکن میبه آن از سه طر

 د.شوجویی میر وقت و پول شما صرفهاست و د نگهداری آن بسیار راحت

 

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

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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