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 تکوود اهنمای خرید داکت اسپیلتر

ها کولرگازی نیز یکی از وسایل مصرفی این روزها و جزء وسایل اجتناب ناپذیر در زندگی انسان

های برندها و مدلباشند و است، اسپیلت ها یا همان کولرهای گازی دارای انواع مختلف می

 .مختلفی دارند

 

 : ها مواجه شودبا آن تکوود مشکالت احتمالی که ممکن است کولر گازی

 نشان دادن ارور یا کد خطا روی صفحه نمایش پنل داخلی کولر گازی

یونیت داخلی( کولر گازی سرما دهی ) اپراتور با توجه به کارکرد کندانسور )یونیت بیرونی( و

 .کافی ندارد

 اد صدای ناهنجار و غیرطبیعی در کارکرد اسپیلت چه موتور بیرونی و چه یونیت داخلی آنایج

 عدم پرتاب باد کافی در کولر گازی

 ریزش آب از پنل داخلی کولر گازی

 .کولرگازی خاموش نمی شود

 گرم بودن باد خروجی از دستگاه

 .بادی از خروجی کولر گازی خارج نمی شود

 گازیبرق گرفتگی بدنه کولر 
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 مصرف زیاد برق کولر گازی

 وجود برفک روی لوله ها

 اتمام شارژ کولر گازی

 .فن پنل داخلی کولر گازی کار نمی کند

 .دستگاه راه اندازی می شود و پی در پی قطع و وصل می گردد

 .برفک زده است و سرمای کولر گازی کم شده است اوپراتور  قسمتی از

کار نمی کند و حتی چراغ های روی دستگاه داخلی روشن دستگاه کولر گازی به هیچ عنوان 

 .نمی شود

دستگاه روشن می شود و کار میکند ولی پس از دقایقی فیوز قطع می شود و یا در صورت 

 .ادامه کار باد مالیم میوزد
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دارای عملکرد  TECH-DUCT-INV-18 مدل 18000داکت اسپلیت تکوود اینورتر 

 تکوود شرکت. دارد وجود آن در هوا مکش دریچه تغییر قابلیت و است گرمایشی –سرمایشی 

از کمپرسور   TECH-DUCT-INV-18 داکت اسپلیت تکوود اینورتر مدل ساخت در

 A+ استفاده نموده است. این دستگاه با دارا بودن رده ی انرژی R410a روتاری و گاز مبرد

-TECH-DUCT لیت تکوود مدلمشخصات داکت اسپ بسیار کم مصرف می باشد. از دیگر

INV-18  کیت ، معتبر نامه ضمانت ،  زنگ ضد بدنه هوا، فیلتر کنترل، ریموت دارا بودن 

  .نمود اشاره …بلیت نصب کانال هوای برگشت و هوای تازه و قا اینورتر،

تن تبرید تولید می گردند و دارای فشار  5الی  1.5در ظرفیت های  داکت اسپلیت های تکوود

پاسکال هستند. این دستگاه عملکرد گرمایشی پر قدرتی داشته و امکان  80تا  50استاتیکی 

نصب کانال هوای برگشت و هوای تازه در آن وجو دارد. استفاده از این کانال راندمان کاری 

 .داکت اسپلیت را افزایش و مصرف سوخت را کاهش می دهند

استفاده شده  R410a از کمپرسور روتاری و گاز مبرد داکت اسپلیت اینورتر تکوود ساختدر 

است. این گاز مبرد سرمایش مناسبی را ایجاد کرده و به محیط زیست لطمه وارد نمی سازد. 

کمپرسور روتاری نیز به میزان زیادی به کاهش مصرف انرژی کمک می کند و دستگاه را 

 .ط آب و هوایی معتدل می نمایدمناسب استفاده در شرای

مجهز به ترموستات دیواری و قابل لمس است. این  TECHWOOD داکت اسپلیت

ترموستات که در داخل دیوار نصب می گردد ، به آسانی در دسترس کاربران قرار داشته و 

 امکان تنظیم دمای مورد نظر را برای شما فراهم می سازد. داشتن سیستم کنترلی از دیگر 
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 .زایای این داکت اسپلیت می باشد که استفاده از این سیستم را آسان تر می سازدم

کیلوگرم  45کیلوگرم و وزن یونیت خارجی آن برابر  34. وزن یونیت داخلی این داکت برابر 

و حداکثر صدای  Amp 7.18تا  7.04می باشد.شدت جریان گرمایش و سرمایش آن برابر 

 .استdb  44تولیدی آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند
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