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8www.green-ac.irDuct Split & Cassette Split

Duct Split - T3 - R410aاسپلیت کانالی مخصوص مناطق گرمسیری

R410a
on / off

مـــــــــــــدل واحد GDS-18P1T3/R1 GDS-24P1T3/R1 GDS-30P1T3/R1 GDS-36P1T3/R1 GDS-48P1T3/R1 GDS-60P1T3/R1

منبع برق

گرمایش/سرمایش   |    ظرفیت

مصرف برق   |   گرمایش/سرمایش

شدت جریان   |   گرمایش/سرمایش

EER/COP   |  ضریب عملکرد

گردش هوا

سطح صدا

فشار استاتیکی

) W*D*H ( ابعاد یونیت داخلی

) W*D*H ( ابعاد یونیت خارجی 

وزن ) یونیت خارجی/یونیت داخلی (

درین / گاز / مایع   |   قطر لوله کشی

حداکثر ارتفاع لوله کشی
حداکثر طول لوله کشی

رنج دمائی کارکرد

یونیت داخلی   |   سیم کشی

یونیت خارجی   |   سیم کشی

کابل سیگنال   |   سیم کشی

V,Hz,Ø 220-240,50,1 220-240,50,1  220-240,50,1 220-240,50,1 380/415/50/1 380/415/50/1

kW 1.7/1.64 2.26/2.31 2.83/2.75 3.39/3.44 4.52/4.47 5.18/5.16

W/W 3.10/3.40 3.11/3.41 3.10/3.41 3.11/3.40 3.11/3.41 3.11/3.41

db(A) 32/38 42/46 44/48 43/49 44/49 45/50

mm 890X735X290 890X735X290 890X735X290 1250X735X290 1250X735X290 1250X735X290

Kg 32/42 33/53 35/60 43/68 45/99 50/65

m 20/15 20/15 30/20 30/20 50/30 50/30

mm2 3X2.5 3X1 3X1 3X1 3X1 3X1 

mm2 3X2.5+2X1 3X1 3X1 3X1 2X1 2X1

mm2 / 3X2.5 3X4 3X6 5X4 5X4

°C -5 to 52

mm 6.35/12.7/3.4” 9.52/15.88/3.4” 9.52/15.88/3.4” 9.52/15.88/3.4” 9.52/15.88/3.4” 9.52/15.88/3.4”

mm 800X315X545 825X310X655 900X350X700 970X395X803 940X370X1320 940X370X1320

Pa 50/80 50/80 50/80 50/80 50/80 50/80

m3/h 950/760/665 1400/1250/1050 1650/1500/1350 2100/1850/1600 2400/2100/1700 2600/2300/1950

A 7.6/7.3 10.27/10.5 12.8/12.5 15.40/15.63 7.9/7.8 8.9/8.9

Btu/h 18000/19000 24000/26000 30000/32000 36000/40000 48000/50000 60000/62000
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