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WWW.GREEN-AC.IR

Indoor Unit

Two-way Cassette
کاســتـــی دو طــــرفــه
طراحی بسیار باریک

315 mm

تنها با ارتفاع  315میلی متر و کاهش فضای نصب.

عملکرد بی صدا

هوادهی باال

هوادهـی بـاالی دسـتگاههای گریـن در کاربریهـای بـا سـقف

طراحــی ســه بعــدی پرههــای مارپیچــی موجــب افزایــش

بلنـد موجـب تأمیـن آسـایش بیشـتر میشـود.

هوادهــی میشــود و عملکــرد دســتگاه را بســیار آرام و بــی
صــدا میکنــد.

جدول مشخصات فنی
I2WGRV24P1

I2WGRV18P1

I2WGRV16P1

I2WGRV12P1

I2WGRV09P1

7.1

5.6

4.5

3.6

2.8

Indoor
kW

Cooling

8.0

6.3

5.0

4.0

3.2

kW

Heating

220~240,50,1

220~240,50,1

220~240,50,1

220~240,50,1

220~240,50,1

V~,Hz,Ph

Power Supply

94

85

68

62

60

W

Rated Power

1165

900

780

620

550

m3/h

Air Flow Volume
)(Hi/Mid/Low

43/39/36

39/35/30

39/35/30

36/32/29

36/32/29

)dB(A

Noise Level
)(Hi/Mid/Low

1200×520×315

960×520×315

960×520×315

840×520×315

840×520×315

mm

)Net(Body

1505×685×395

1265×685×395

1265×685×395

1145×685×395

1145×685×395

mm

)Packing(Body

1443×630×33

1203×630×33

1203×630×33

1083×630×33

1083×630×33

mm

)Net(Panel

1460×665×175

1220×665×175

1220×665×175

1100×665×175

1100×665×175

mm

)Packing(Panel

38/45

36/4339/46

36/43

31/38

31/38

kg

)Net/Gross(Body

7.5/11.5

5/7

5/7

4.5/6.5

4.5/6.5

kg

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

)Net/Gross(Panel

)9.52(3/8

)6.35(1/4

)6.35(1/4

)6.35(1/4

)6.35(1/4

)mm(inch

)15.88(5/8

)12.7(1/2

)12.7(1/2

)12.7(1/2

)12.7(1/2

)mm(inch

Gas Side

)R3/4in(DN20

)R3/4in(DN20

)R3/4in(DN20

)R3/4in(DN20

)R3/4in(DN20

)mm(inch

Drainage

54/102/117

56/116/135

56/116/135

64/136/160

64/136/160

unit

20/40/40H

| شرایط طرح خارج= دمای خشک  ، 7°Cدمای مرطوب = 6°C

 -2شرایط تست سرمایش :شرایط طرح داخل= دمای خشک  ، 27°Cدمای مرطوب =  | 19°Cشرایط طرح خارج= دمای خشک  ، 35°Cدمای مرطوب = 24°C
 -3سطح صدای دستگاهها در اتاق تست کامال بی صدا مورد آزمایش قرار گرفته است.
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Capacity
Electric Data

Performance

Dimension
)(WxDxH

Weight
Refrigerant Type

Liquid Side

 -1شرایط تست گرمایش :شرایط طرح داخل= دمای خشک  ، 20°Cدمای مرطوب = 15°C

Model

Pipe Diameter
Stuffing Quantity
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