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راهنمای خرید داکت اسپیلت تراست
سیستم تهویه مطبوع یکی از تجهیزات تاسیسات ساختمان است که از اهمیت ویژه ای برخودار
بوده و تمامی افراد به دنبال روشی برای گرمایش و سرمایش ساختمان هایشان هستند که
مصرف انرژی پایین داشته باشد ،همچنین از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده و در
کوتاهترین زمان ممکن محیط را به درجه هوای دلخواه و مطلوب برساند .گروه صنعتی تراست
در زمینه تولید سیستم تهویه فعالیت گسترده ای دارد و همواره محصوالتی طبق نیاز و سلیقه
ی مشتریان عرضه می نماید .داکت اسپلیت تولیدی این کارخانه با بهره گیری از جدیدترین
فناوری های روز زیر نظر مهندسین و کادر مجرب تهیه و روانه بازار رقابت می گردد ،و در
ظرفیت های متفاوت جهت استفاده در فضاهایی با متراژ  30الی  150متر مناسب می باشند.
شما با خرید داکت اسپلیت تراست می توانید در ساختمان های اداری ،تجاری و خانگی در
فصل های سرد و گرم سال هوایی مطبوع در محیط ایجاد نمایید .این کارخانه داکت اسپلیت با
عملکرد سرد تولید می کند اما قابلیت اتصال کویل آب گرم برای استفاده در زمستان نیز قابل
ارائه است.
تراست یکی از پرفروش ترین تجهیزات تهویه مطبوع در بازار ایران می باشد .داکت اسپلیت
تراست در ظرفیت های  18000الی  60000بی تی یو بر ساعت با قابلیت عملکرد سرد و
گرم تولید و عرضه می گردد .گروه تولیدی تراست به جهت صرفه جویی در مصرف برق از
کیت اینورتر در برخی مدل ها استفاده می نماید ،داکت اسپلیت های معمولی نیز دارای گرید
انرژی  Aهستند و با کمترین میزان مصرف انرژی بیشترین بازدهی را دارند و در کوتاهترین
زمان هوایی مطلوب به محیط هدیه می بخشند .بهره گیری از تکنولوژی اینورتر باعث کاهش
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 60درصد مصرف انرژی می گردد .کمپرسورهای بکار رفته در این داکت اسپلیت ها از نوع
اسکرال و روتاری مناسب مناطق معتدل و مرطوب می باشندو نوع گاز مبرد در آنها از
نوع R22و R410سازگار با محیط استفاده شده است.
داکت اسپلیت تراست از دو یونیت داخلی و خارجی تشکیل شده است .بخش داخلی آن درون
سقف کاذب ساختمان قرار می گیرد ،یکی از مزیت های این داکت اسپلیت های اینست که
الکتروفن سانتریفیوژ داخل هواساز از جنس پالستیک می باشد که عالوه بر ایجاد هوای خنک
بیشتر ،حین عملکرد صدای کمتری ایجاد می کند و بدون ایجاد مزاحمت برای ساکنین هوای
محیط را مطبوع می نماید .بخش خارجی دستگاه به دلیل ایجاد هوای داغ و صدای زیاد باید
در فضای آزاد در بیرون از ساختمان قرار گیرد .این دو یونیت از طریق لوله های مسی بایکدیگر
در ارتباط هستند .از دیگر سیستم های پرکاربرد این کمپانی میتوان به کولر گازی
تراست اشاره داشت که مطابق جدیدترین فناوری های روز دنیا طراحی و ساخته شده اند .

برای خرید داکت اسپلیت گرین به تاسیسات دات کام مراجعه کنید.
صفحه | 2
آدرس فروشگاه بزرگ تاسیسات دات کام :تهران  -خیابان آیت اهلل طالقانی  -بین بهار و شریعتی  -پالک 95
(ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران) 77655388-021

تاسیسات دات کام  :مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیسات

یکی از ویژگی های خاص داکت اسپلیت تراست استفاده از فیلتر کربن فعال در یونیت داخلی
می باشد ،که باعث جلوگیری از ورود ذرات ریز ،گرد و غبار ،باکتری و مواد آلرژی زا به داخل
محیط می گردد .این سیستم ها مجهز به حالت خواب ،حالت توربو و همچنین امکان اتصال به
دریچه هوای تازه نیز دارا می باشد .یکی دیگر از مزایای این داکت اسپلیت ها دارا بودن
ترموستات دمایی است .همچنین در فضاهایی که نیاز به کانال کشی طوالنی دارند نیز قابل
اجرا می باشد.
داکت اسپلیت تراست  Trust Ducted Spliteدر دو نوع اینورتر دار و بدون اینورتر از
ظرفیت  18000تا  60000بی تی یو بر ساعت معادل با  1/5تا  5تن تبرید تولید و عرضه می
شوند .داکت اسپلیت تراست در نوع بدون اینورتر در دو سری TMDبا فشار استاتیک نرمال و
سری  TMDHبا فشار استاتیک باال تولید می شوند.
تمامی مدل های داکت اسپلیت تراست دارای سیستم توربو و سیستم خواب است  .درسیستم
توربو دستگاه با حداکثر ظرفیت عمل کرده و با نهایت توان دمای محیط را کاهش می دهد.
سیتم خواب به گونه ای تنطیم شده است که بعد از فعال سازی طی دو یا چند ساعت دمای
تنظیمی را یک تا دو درجه باال برده تا در هنگام خواب احساس راحتی بیشتری شود .
تمامی مدل های داکت اسپلیت تراست امکان نصب کویل آبگرم جهت اتصال به پکیج حرارتی و
یا آبگرم موتورخانه را دارا می باشد.
جهت تامین هوای تازه ی مورد نیاز محیط تمامی مدل های داکت اسپلیت تراست امکال اتصال
به کانال کشی هوای تازه را دارند داکت اسپلیت تراست قابلیت نصب در سقف کاذب و کانال
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کشی طوالنی را دارا است و در محیط های جغرافیایی با حداکثر دمای تا  52درجه سانتی گراد
قابلیت کارکرد دارد.

ویژگی های داکت اسپلیت تراست


ظرفیت سرمایشی باال و کار کرد کم صدا



کمپرسور پر قدرت  ،کندانسور و اواپراتور دارای پوشش ضد خوردگی



دارای گاز مبردR22



امکان تهویه چندین فضا و امکان لوله کشی با متراژ باال بین یونیت داخلی و خارجی



استفاده از دمنده های چند سرعته

داکت اسپلیت سقفی تراست با دارا بودن ارتفاع کم و ابعاد جمع و جور در یونیت داخلی به
راحتی در سقف های کاذب با ارتفاع کم نصب شده و قابلیت کانال کشی برای فضاهای مختلف
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را دارا می باشد .داکت اسپلیت های تراست با دارا بودن کمپرسور روتاری همراه با گاز مبرد
R22قابلیت کارکرد تا  52+درجه سانتیگراد را داشته و فقط قابلیت سرمایشی را دارد .فن
سانتریفیوژ پالستیکی عالوه بر سطح صدای فوق العاده کم ،موجب ایجاد جریان هوای بیشتر
می شود .داکت اسپلیت سقفی تراست قابلیت کارکرد در مناطق حاره ای برای فضاهای  30الی
 150متر می باشد.
این تنوع ظرفیتی از  18000تا  BTU 200000در بازار موجود می باشد که با کمک آنها می
توان گرمایش و سرمایش فضا را تامین نمود.
از این رو داکت اسپلیت  Trustدارای مزایای بسیاری می باشد و از پر فروش ترین محصوالت
در زمینه تهویه مطبوع می باشد.
عموما داکت اسپلیت تراست جهت ایجاد هوای خنک در فضا استفاده می گردد اما میتوان با
نصب یک کویل آب گرم هوای گرم نیز تولید کرد.
از دیگر موارد قابل توجه داکت اسپلیت تراست این است که وزن و ابعاد آن به گونه ای طراحی
شده که می توان به راحتی آن را داخل سقف کاذب و به صورت افقی قرار داد.
همچنین این داکت اسپلیت از نظر مصرف انرژی در رده  Aقرار گرفته به همین دلیل هزینه
ناشی از مصرف برق را تا  %60نسبت به سایر سیستم های تهویه مطبوع کاهش می دهد.
داکت اسپلیت تراست به دلیل بازدهی و کارایی باال و همچنین معایب بسیار کمی که دارد ،در
بازار دنیا نقش بسیار پر رنگی را ایفا می نماید.
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اجزای داکت اسپلیت تراست
همچنینی درون این داکت اسپلیت از یک فیلتر بسیار قدرتمند استفاده می شود که آلودگی
ها ،گرد و خاک ،باکتری ها ،دود و بوی بد غذا را به خود جذب نموده و در نتیجه هوای مطبوع
و تمیزی را به محیط منتقل می نماید .همچنین این فیلتر ها قابل شستشو نیز می باشند به
همین دلیل مانع از ایجاد و تجمع باکتری و قارچ می گردد.
داخل داکت اسپلیت تراست دو ترموستات کنترل قرار گرفته است که هردو در مسیر هوای
برگشتی به هواساز قرار داده می شوند و همین مورد باعث می گردد که بسیار مورد توجه همه
افراد در جهان بگیرد.

بخش های داکت اسپلیت تراست
تمامی بخش ها و قطعات داکت اسپلیت تراست از یکدیگر جدا هستند به همین دلیل نگهداری
و تعمیر داکت اسپلیت تراست بسیار آسان می باشد و برای تمیز کردن و یا تعمیر هر قطعه می
توان آن را جدا کرد و آن را به صورت جدا تعمیر و تمیز نمود .عالوه بر این عوامل از دیگر
مزایای داکت اسپلیت تراست که می توان به آن اشاره نمود آن است که به گونه ای طراحی
شده است که می توان آن را به صورت افقی در داخل سقف کاذب قرار داد به این صورت که
لوله ها و اتصاالت داخل سقف کادب پنهان می شود و به زیبایی نمای ساختمان کمک می
کند به همین دلیل نسبت به سایر سیستم های تهویه مطبوع طرفداران بسیاری را از سراسر
جهان به خود جذب می نماید .با توجه به موارد ذکر شده مزایای داکت اسپلیت تراست نسبت
به معایب آن بسیار بیشتر می باشد به همین دلیل طرفداران بسیاری را به خود جذب می
نماید و بسیار مورد توجه افراد قرار می گیرد.
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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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