
- اینـورتـرسری UNاسپلـیت های

Tech Electric Air Conditioners

اسـپـلیـت هــای

UNاسپـلیت هـای سرد و گـرم اینورتـر تـک الکتریک _ سری



کم صدا

اینورتر

سیستم محافظت خودکار

سیستم عیب یابی خودکار سیستم راه اندازی خودکار سازگاری با محیط زیست

سیستم اعالم نشتی گاز

آلیاژ با کیفیت باال

مقاوم در برابر خوردگیتایمر

سیستم یخ زدایی

شستشوی آسان فیلتر

Wall Mounted Split UN series - Inverter

BTS - UN - 9HRBTS - UN - 12HRBTS - UN - 18HRBTS - UN - 24HR

W2600350051007100

W2750350053007300

W810108015802200

W800102015302090

A3.6 (1.1 - 6)5.2 (1.5 - 7.1)7.2 (2.5 - 9.5)10.2 (3.6 - 11.3)

A3.4 (1.3 - 6.8)4.7 (1.7 - 7.3)6.5 (2.3 -9.3)8.8 (3.5 - 12)

W/W3.213.243.233.23

W/W3.443.433.463.49

V-Ph-Hz220～240V-1-50Hz220～240V-1-50Hz220～240V-1-50Hz220～240V-1-50Hz

R410AR410AR410AR410A

gr75073014001600

Mpa4.154.154.154.15

Mpa1.151.151.151.15

dB (A)39/33/2942/39/3549/44/4151/45/42

dB (A)58575466

Kg881216

Kg25253549

mm7777

mm0.0950.0950.0950.095

mm1.31.31.41.3

Pcs19191719

rpm1080/1000/8001080/1000/8001230/1000/8501230/1050/950

m3/h730/600/520760/600/5401000/800/7001200/1000/850

mm750×285×200750×285×200900×310×2251082×330×233

mm800×345×265800×345×265800×345×2651130×395×300

mm16.916.916.916.9

mm2000200020002000

m3.53.53.53.5

mm6.356.356.356.35

mm9912.715.88

RotaryRotaryRotaryRotary

W2665309040507200

A4.985.657.259.52

3334

mm390390421528

n1111

DC MOTORDC MOTORDC MOTORDC MOTOR

m3/h1500180022003000

cooper-innergroovecooper-innergroovecooper-innergroovecooper-innergroove

mm7779.52

mm0.0950.0950.0950.095

mm1.31.31.41.2

Pcs19191720

mm720×255×545730×285×545795×290×525890×320×670

mm835×382×600850×370×620907×382×6001004×415×735

C°0 - 50/ -15 -  320 - 50/ -15 -  320 - 50/ -15 -  320 - 50/ -15 -  32

m213-2218-2925-4232-53

ابعاد کندانسور
(W*D*H)ابعاد خالص  

(W*D*H)ابعاد بسته بندی 

نوع
ظرفیت
(RLA) میزان آمپر 

کندانسور

فن

موتور فن

حجم هوا

کوئل

فین
ضخامت فین

مقدار فاصله فین
تعداد فین در اینچ

قطر لوله

(O.D)قطر لوله درین  
(L)طول لوله درین  

طول لوله

مدل دستگاه

قطر لوله کوئل
ضخامت فین

میزان فاصله فین

میزان مبرد شارژ شده

وزن یونیت خارجی

مشخصات یونیت داخلی
(H*M*L)مقدار هوای سیرکوله  

(W*D*H)ابعاد خالص 
(W*D*H)ابعاد بسته بندی 

تعداد فین در هر اینچ
(H*M*L)سرعت موتور 

نوع

 مساحت تحت پوشش
(سرمایش و گرمایش)محدوده دمای کارکرد بیرونی 

گرمایش

میزان آمپر کار
سرمایش
گرمایش

وزن یونیت داخلی

میزان راندمان سرمایش
میزان راندمان گرمایش

منبع برق تغذیه
نوع مبرد

حداکثر فشار دیس شارژ

نوع

تعداد پره
قطر
تعداد

حداکثر فشار برگشت
میزان صدای یونیت داخلی
میزان صدای یونیت خارجی

مشخصات فنی دستگاه

سرمایش
گرمایش

میزان قدرت مصرفی
سرمایش

میزان ظرفیت

لوله های اتصال

مشخصات کمپرسور 

قطر لوله مایع
قطر لوله گاز

Wall Mounted Split UN series- Inverterاسپلیت های سرد و گرم تک الکتریک سری UN - اینورتر 




