تاسیسات دات کام  :مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیسات

راهنمای خرید داکت اسپیلت
هدف از خرید هر محصول رفع پاره ای از نیاز های زندگیست .یکی از مهمترین نیاز های
جامعه ی امروز  ،تامین سرمایش و گرمایش مطلوب است .راه های زیادی برای این کار وجود
دارد .معموال اغلب راهکار ها شامل تامین یکی از گزینه های سرمایش و گرمایش می شود .در
این میان یک روش مطمئن جهت تامین همزمان سرمایش و گرمایش وجود دارد و آن استفاده
از سیستم داکت اسپلیت می باشد .امروزه بیشترین انتخاب متقاضیان برای داشتن یک دستگاه
سرمایشی و گرمایشی داکت اسپلیت است که از محبوبیت زیادی بین خریداران بهره مند
شده.
داکت اسپلیت چیست؟
برای پاسخ به این سوال باید بگوییم داکت اسپلیت ها نوعی دستگاه سرمایشی و گرمایشی اند
که در منازل ،آپارتمان ها ،کارخانجات و … جهت تامین سرمایش و گرمایش محیط تعبیه می
شوند .اساس کار این دستگاه ها بدین شکل است که از دو قسمت داخلی و خارجی تشکیل
شده اند که به قسمت داخلی هواساز و قسمت خارجی کندانسور گویند .این دو قسمت از
طریق دو لوله مسی به یکدیگر متصل شده اند .اما تفاوت داکت اسپیلت با اسپیلت اینگونه
بیان می شود که داکت اسپلیت ها بصورت توکار و درون سقف های کاذب نصب و از طریق
کانال کشی هوای سرد و گرم را منتقل می کنند اما اسپلیت ها بصورت رو کار در منازل نصب
و هوا را بصورت مستقیم منتقل می سازند این یکی از تفاوت های عمده داکت اسپلیت با
اسپلیت هاست.
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یک چک لیست شامل شرکت های ارائه دهنده این محصول تهیه بفرمایید .با شرکت ها
مختلف تماس گرفته و از انها بخواهید تنها نام محصول به همراه عکس دقیق دستگاه به همراه
مشخصات فنی را برایتان ارسال کنند .پرس و جوی سنتی در میان کسانی که به انها اعتماد
دارید نیز می تواند دست شما را در نوشتن این لیست باز بگذارد.
پارامتر های مهمتر از دید خودتان را لیست کنید .ببینید دقیقا کدام یک از معیار های باال را
مهمتر می دانید .موارد را با توجه به اهمیت موضوع سورت کنید .با شرکت هایی که اطالعات
فنی در اختیار شما گذاشته اند تماس بگیرید  .در مورد کم و کیف پارامتر های مهم پرس و
جو کنید .برای خرید به تاسیسات دات کام مراجعه کنید.
در این موارد معموال کارمندان غیر متخصص مشغول به پاسخگویی روتین به سواالت شما می
شوند فورا درخواست صحبت کردن با مسئول نصب را داشته باشید .نکات برجسته ی هر تماس
را یادداشت برداری کنید .مجددا داده ها را مرور کنید .با توجه به سطح اطالعات فنی ارائه
شده و پارامتر های مهم از چند شرکت بخواهید تا کارشناس به محل اعزام کنند سپس از
ایشان بخواهید یک دستگاه روشن در حال کار واقعی به شما نشان دهد.
به شما حق می دهم که برای خریداری هر نوع وسیله ای بخصوص وسایل الکتریکی مردد و
نیاز به راهنمایی برای خرید داشته باشید .فارغ از هرگونه نام و نشان  ،براساس عملکرد پارامتر
های عمومی مختلف و کیفیت خدمات و آمادگی تامین قطعات شرکت های مختلف قضاوت
کنید .تصمیم نهایی را قاطعانه و حتما با مشورت یک نصاب و تعمیرکار مطمعن بگیرید.
.
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خرید داکت اسپلیت چه مزایایی دارد ؟
بهتر است قبل از خریداری داکت اسپلیت نکات قوت و ضعف آن را بررسی کنید .در اینجا ما به
شرح نقاط قوت و مزایای داکت اسپلیت می پردازیم که از جمله مزایای داکت اسپلیت می توان
به موارد زیر اشاره نمود:
 -1هزینه نصب و راه اندازی این سیستم نسبت به موارد مشابه ( مینی چیلر و فن کویل ) به
مراتب پایین تر است.
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 -2می توان به راحتی توان خروجی این دستگاه را تغییر و تنظیم نمود از این رو از هدر رفتن
انرژی نیز جلوگیری می شود.
 -3فیلتر های هوای درون این سیستم قابل شستشو و پاکسازی اند از این رو می توان هوایی
مطبوع را استشمام کرد.
 -4استفاده داکت اسپلیت درون آپارتمان ها باعث می شود که هر خانواده هزینه انرژی
مجرایی داشته باشد و متناسب با نیاز خود هزینه ها را کنترل کند.
-5هوای گرم و سرد این سیستم بوسیله کانال کشی از هوای بیرون تامین می شود و همین
سبب شده هوای تازه ای برای منازل به ارمغان آورد.
 -6ظرفیت این سیستم بسیار باال بوده و می توان از آن بجای چند اسپلیت معمولی استفاده
کرد.
 -7انرژی مورد استفاده در بخش گرمایشی داکت اسپلیت ها انرژی گاز است که این مورد
مقرون به صرفه تر از بقیه دستگاه های گرمایشی است که با برق کار می کنند

خرید داکت اسپلیت چه معایبی دارد ؟
متاسفانه تمامی دستگاه های سرمایشی و گرمایشی دارای نقاط ضعفی نیز هستند و شما نیز
باید قبل از خرید داکت اسپلست معایب آن را نیز بخوانید:
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 -1اگر خرید داکت اسپلست برای یک آپارتمان انجام شود باید این نکته در نظر گرفته شود
که تمامی بخش های یک ساختمان به یک خروجی مشابه متصل اند به تعبیری امکان تنظیم
دستی هوا وجود ندارد و افراد نمی توانند هر کدام هوا را مطابق میل خود تغییر دهند.
 -2تمامی بخش های ساختمان به صورت یکنواخت سرد و گرم می شوند و اگر نیاز به سرد و
گرم شدن واحدی از ساختمان نباشد انرژی زیادی هدر می شود که برای حل این مشکل باید
در هر واحد از ساختمان یک ترموستات تعبیه کرد.
 -3فن بزرگی که درون داکت اسپلیت موجود است صدای زیادی را از خود تولید می کند.

متناسب با متراژ منزل چه داکت اسپلیتی خریداری شود؟
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متناسب با متراژ منزل چه داکت اسپیلتی باید تهیه شود؟

برای مشاوره و خرید به  tasisat.comمراجعه کنید.
مهمترین چیزی که زمان خرید داکت اسپلیت باید از آن آگاهی داشت برند های داکت اسپلیت
است .که امروزه برندهای زیادی از داکت اسپلیت روانه بازار شده اند که بهترین آنها بی شک
قدیمی ترین و شناخته شده ترین آنهاست که بهترین روش برای شناسایی بهترین داکت
اسپلیت گرفتن دفترچه راهنما و مطالعه مشخصات فنی دستگاست .بهترین مارک هایی که از
داکت اسپلیت در بازار ایران موجود است عبارتند از:
-1سامسونگ)(Samsung
-2توشیبا)(Toshiba
-3ال جی)(LG
-4میتسوبیشی الکتریک)(Mitsubishi
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-5دایکین)(Daikin
-6اجنرال)(OGneral
-7گری)(Carrier
-8هیتاچی)(Hitachi
-9پاناسونیک)(Panasonic
-10هایسنس)(Hisense
-11مدیا)(Media
-12داکت اسپلیت های ایرانی

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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