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Indoor Unit

One-way Cassette

کاســتـــی یک طــــرفــه

Model Indoor I1WGRV09P1 I1WGRV12P1 I1WGRV16P1 I1WGRV18P1 I1WGRV24P1

Capacity
Cooling kW 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Heating kW 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

Electric Data
Power Supply V~,Hz,Ph 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1

Rated Power W 40 40 45 45 50

Performance

Air Flow Volume 
(Hi/Mid/Low) m3/h 530 600 720 910 1000

Noise Level 
(Hi/Mid/Low) dB(A) 36/34/32 38/36/34 41/38/35 43/40/37 44/41/38

Dimension
(WxDxH)

Net(Body) mm 870×460×250 870×460×250 870×460×250 1180×495×290 1180×495×290

Packing(Body) mm 1130×570×355 1130×570×355 1130×570×355 1440×660×385 1440×660×385

Net(Panel) mm 1070×520×33 1070×520×33 1070×520×33 1380×550×33 1380×550×33

Packing(Panel) mm 1085×555×175 1085×555×175 1085×555×175 1400×585×175 1400×585×175

Weight
Net/Gross(Body) kg 24/31 26/33 26/33 38/45 38/45

Net/Gross(Panel) kg 3/5 3/5 3/5 5/7 5/7

Refrigerant Type R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Pipe Diameter

Liquid Side mm(inch) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 9.52(3/8)

Gas Side mm(inch) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 15.88(5/8)

Drainage mm(inch) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20)

Stuffing Quantity 20/40/40H unit 88/186/210 88/186/210  88/186/210 60/120/123 60/120/123

امکان اتصال هوای تازه
هــوای تــازه می توانــد در بهبــود کیفیــت هــوای تهویــه موثــر 
باشــد کــه بــا قــرار دادن دریچــه مخصــوص امــکان اســتفاده  

از آن وجــود دارد.

پمپ درین داخلی
ــا  ــر را ت ــادر اســت آب حاصــل از تقطی ــن داخلــی ق پمــپ دری

ارتفــاع 750 میلی متــر باالتــر از دســتگاه خــارج نمایــد.  

750 mm

جدول مشخصات فنی

6°C = 7 ، دمای مرطوب°C 15    |   شرایط طرح خارج= دمای خشک°C = 20 ، دمای مرطوب°C 1- شرایط تست گرمایش: شرایط طرح داخل= دمای خشک
24°C = 35 ، دمای مرطوب°C 19   |   شرایط طرح خارج= دمای خشک°C = 27 ، دمای مرطوب°C 2- شرایط تست سرمایش: شرایط طرح داخل= دمای خشک

3- سطح صدای دستگاه ها در اتاق تست کاما بی صدا مورد آزمایش قرار گرفته است.
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