فقط با ضمانت

داکـت اسپـلیـت
Tech Electric Air Conditioners

یونیت داخلی و خارجی فول دی سی اینورتر
سری M2

انتخابــی جديــد بــراي تجهيــز خانههــاي مــدرن
بــا  DCاينورترهــای کــم صــدا
کیفیت قابل اعتماد

کم صدا db19

راندمان انرژی باال

نســل جدیــد دســتگاه تهويــه مطبــوع  Full- DC Inverterﮐﺎﻧﺎﻟﯽ بــا
راندمــان بــاالی تــک الکتریــک ،صرفــه جويــي انــرژي و دمــاي ثابــت را
همــراه بــا راحتــي فراهــم ميکنــد .کمپرســورهاي  DC Inverterنــه
تنهــا عمــل ســرمايش و گرمايــش را ســرعت ميبخشــد بلکــه داراي
کارکــرد بــا صــداي بســيار پاييــن  19 dbاســت .نصــب ايــن دســتگاهها در
ســقف کاذب امــکان نصــب آن بــا دکوراســيونهاي مختلــف در خانههــاي
لوکــس را بــه همــراه رعايــت ظرافتهــاي طراحــي داخلــي و خارجــي
ســاختمان کــه تضميــن کننــده اعتبــار ســاختمان اســت فراهــم ميکنــد.

 1فناوری نو آورانه  DCاینورتر برای ایجاد تحول در کیفیت زندگی در خانه
فنــاوري  Tech Electricهمــواره در پــي نــوآوري در دســتیابی بــه محصوالتــی بــا راندمــان بــاال و بــا ثبــات بــوده اســت .یکــی از گامهــای
بــزرگ دیگــر بــرای رســیدن بــه ایــن موضــوع ،کمپرســور بــا ســاختار قشــرده و کارکــرد روانتــر اســت .اســتفاده از روتــور مغناطيــس دائمــي
بــدون نيــاز بــه آمپــر اضافــي ،مصــرف بــرق و هزينــه را کاهــش داده و بازدهــي انــرژي را بــه شــکل قابــل توجهــی بهبــود بخشــيده اســت.
چهار مزیت مهم کمپرسورهای کیفیت باالی  DCاینورتر

 DCاینورتر

حالت بیصدا

عملکرد سرمايشي و گرمايشي
شبیه زمزمه کردن

مبرد جدید  R 410 Aسازگار با محيط زيست

در ایــن دســتگاه از مبــرد جديــد  R410aســازگار
بــا محيــط زيســت اســتفاده شــده اســت .ايــن
مبــرد بــا فشــار عملکــردي  1/6برابــر دســتگاههاي
بــا مبــرد معمولــي  R22بــازده سرمايشــي
باالتــری دارد .در ضمــن بــا انتشــار کمتــر کربــن
از آســيب بــه اليــه اوزون جلوگيــري میکنــد.

تـوان بـالـا

افزایش قدرت با استفاده از
تکنولوژي اينورتر
صرفه جویی در انرژی

استفاده بهينه از منبع قدرت
بـا دوام

سرحال همانند یک خودروی
اسپرت
هسته دقیق کمپرسور

 2بهره گيري از اجزایی با کيفيت باال جهت اطمينان از کيفيت بهتر دستگاه

کيفيــت بــاالي کمپرســور  DCاينورتــر ،موتــور ، DCکنتــرل دقیــق مــاده مبــرد و دیگــر اجــزای بــه کار گرفتــه شــده در ســاخت
دســتگاه نــه تنهــا بــراي سيســتم قابــل اطمينــان هســتند بلکــه کــم مصــرف  ،راحــت ،کمصــدا و داراي دوام زيــاد نيــز ميباشــند.

پروانه فن کمصدا

مبدل حرارتی با راندمان باال

موتور فن  DCبا راندمان باال

برد کمپرسور با کیفیت باال

طراحــي پرههــاي فــن بــه شــکلی
اســت که هــوا را بــه صــورت گریز
از مرکــز پرتــاب میکنــد و باعــث
کاهــش مصــرف انــرژی و کاهــش
صــدای دســتگاه میشــود.

طراحــي متقاطــع باعــث میشــود
مایــع مبــرد از چنــد مســیر عبــور
کنــد و ایــن امــر باعــث توزیــع
یکنواخــت مبــرد میشــود و
در نتیجــه آن تبــادل حــرارت و
راندمــان بــه شــکل قابــل توجهــی
افزایــش مییابــد.

موتــور فــن  DCبــا راندمــان بــاال
باعــث کاهــش هــدر رفتــن انــرژی
میشــود و در نتیجــه آن بازدهــی
بیشــتر و هزینــه کمتــر میشــود.

کمپرســور پــر قــدرت ،بــا کیفیــت
و بــا بازدهــی بــاال کــه باعــث
صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی و
ثبــات در حیــن کار میشــود.

 5جدول مشخصات

BT-MDM2I-24HT3

BT-MDM2I-30HT3

BT-MDM2I-36HT3

BT-MDM2I-48HT3

BT-MDM2I-60HT3

Hz/50~240V-220

Hz/50~240V-220

50HZ/240V-220

50HZ/240V-220

220-240V/50HZ

ظرفیت سرمایشی

W

7200

9000

10500

14000

16000

ظرفیت گرمایشی

W

8600

10000

11600

16000

18000

توان مصرفی در سرمایش

W

2060

2750

3000

4650

5500

توان مصرفی در گرمایش

W

2200

2900

3000

4500

5350

میزان بازده سرمایشی

W/W

3.50

3.27

3.50

3.01

2.91

میزان بازده گرمایشی

W/W

3.91

3.45

3.87

3.56

3.36

m3/h

1400

1500

2200

2900

3300

pa

0-100

100-0

100-0

200-0

200-0

یونیت داخلی

)dB(A

43/39/36

43/39/36

43/39/36

49/46/45

52/49/47

یونیت خارجی

)dB(A

55

55

59

59

59

قطر لوله گاز

mm

Φ15.9

Φ15.9

Φ15.9

Φ15.9

Φ15.9

قطر لوله مایع

mm

Φ6.4

Φ9.5

Φ9.5

Φ9.5

Φ9.5

طول مجاز لوله کشی

m

25

30

30

50

50

ارتفاع مجاز لوله کشی

m

15

20

20

25

25

نام مدل
منبع برق تغذیه

مقدار هوای ارسالی
مقدار فشار استاتیکی فن
مقدار صدا

محدوده کارکرد دمای بیرون

سرمایش

°C

55~10

گرمایش

°C

24~15R410a

نوع مبرد
1350

1900

3000

3200

3800

gr

نوع کمپرسور

Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

برند کمپرسور

GMCC

GMCC

GMCC

GMCC

GMCC

میزان مبرد شارژشده

Throttle valve throttling

نوع وسیله انیساطی
n

17

17

17

16

16

n

19

19

16

16

18

()L-H-D

تعداد فین در اینچ کوئل اواپراتور
تعداد فین در اینچ کوئل کندانسور
ابعاد خالص یونیت داخلی
ابعاد بسته بندی یونیت داخلی
ابعاد خالص یونیت خارجی
ابعاد بسته بندی یونیت خارجی
محدوده کارکرد دمای داخل
قطر لوله درین
نوع کنترل کننده

mm

775×270×1140

775×270×1140

865×300×1200

691×420×1370

691×420×1370

()L-H-D

mm

855×365×1370

855×365×1370

925×375×1400

768×440×1436

768×440×1436

()L-H-D

mm

910x712x345

910x712x345

950x840x360

950x840x360

1040x865x410

()L-H-D

mm

485×810×1045

485×810×1045

510×950×1025

510×950×1025

560×980×1120

c

30~17

30~17

30~17

30~17

30~17

mm

OD Ф25

OD Ф25

OD Ф25

OD Ф25

OD Ф25

کنترل سیمی

کنترل سیمی

کنترل سیمی

کنترل سیمی

کنترل سیمی

سطح صدا بر اساس شرایط فشار استاتیک  25Paو سرعتهای ششم  /هفتم و اولین فن است.

 6کمصدا و آرام (با سطح صداي )19db
بهینــه ســازی سيســتم فــن گريــز از مرکــز و آناليــز فنــي آن باعــث ایجــاد
حالــت پایــدار و کــم صــدا مــی شــود.
ســال هــا تحقيــق در مــورد سيســتم فــن هــای کانالــی منجــر بــه موتــور
فــن  7ســرعته در ایــن دســتگاه شدهاســت.
طراحي شير انبساط الکترونيکي کم صدا
ساخت شاسي با تکنولوژي کاهش لرزش
تکنولوژي کنترل درجه حرارت سوپر هيت
استفاده از تکنولوژيهايي مانند کنترل ميزان نویز مجاز
باعــث دســتيابي بــه ميــزان صــداي کمتــر از  19dbبــراي فراهــم آوردن
راحتــي و آرامــش مصــرف کننــده انجــام شدهاســت.

 7چشم نواز (با نصب به صورت سقفی توکار و اشغال فضای کمتر)

در ايــن نــوع دســتگاهها بــا نصــب در زيــر ســقف کاذب
فقــط دریچــه هــواي رفــت و هــواي برگشــت در معــرض
ديــد قــرار دارد.

دستگاه تهویه مطبوع کانالی سایر برندها

دستگاه تهویه مطبوع کانالی نوع باریک

بدنــه دســتگاه داراي ارتفــاع  270ميلــي متــر و عمــق  710ميلــي
متــر اســت بنابرايــن احتيــاج بــه فضــاي کمتــری جهــت نصــب
داشــته و از ســقف بيــرون نميزنــد

بدنه جمع و جور
ایجاد فضای کم در محل نصب

برگشــت هــواي چنــد منظــوره ايــن دســتگاه باعــث میشــود
عملیــات نصــب آن بســیار آســان شــود.

سیستم هوای برگشت قابل انعطاف

 2کنترل دقیق دمای ثابت (فراهم کردن یک تجربه همیشگی از راحتی )
افــت ناگهانــي و يکبــاره درجــه حــرارت باعــث ســرماي شــديد و يکبــاره مــي شــود کــه ايــن امــر مــي تواند بــراي افــراد حســاس ماننــد کــودکان و افراد
مســن آزار دهنــده باشــد .دســتگاه تهويــه مطبــوع کانالــي  All DC Inverterتــک الکتریــک از یــک فناوري بــراي حفظ شــرایط محل زندگی اســتفاده
ميکنــد .يونيــت بيرونــي مجهــز بــه موتــور DCقابلیت دســتيابي بــه ســرعت یکنواخــت را دارد .اين ویژگی منطبــق بر دمــاي يونيت داخلي باعــث از بين
رفتــن تغييــرات يکبــاره و اختــاف درجــه حــرارت بــاال میشــود تا افراد مســن و کــودکان نيز از کارکــرد دســتگاه در هنگام تغييــرات دمايي لــذت ببرند.

 3سيستم فيلتراسيون چند اليه (برای ایجاد هوایی سالم تر )
يونيــت داخلــي ميتوانــد بــه فيلتــر اصلــي و همچنيــن فيلتــر کربــن تجهیــز شــود و ترکيبــات فرمالدئيــدي و بــو را ،از بيــن ببــرد و هوایــی پاکیــزه
و ســالم بــرای شــما فراهــم کنــد.

فیلتر اصلی
فيلتــر اصلــي باعث فيلتراســيون هــوا از بو،
گــرد و غبــار و ســاير ذرات بــزرگ آالينــده
هــوا مــی شــود.

صفحه فیلتر کربن فعال شده
صفحــه فيلتــر کربــن فعــال ميتوانــد
فرمالدئیــد و بــوي نامطبــوع هــوا را از
بيــن ببــرد.

 4کنترل مستقل (به همراه مزيت عملکرد چند منظوره و طراحی به روز)

کنترل از راه دور

تنظیم دما با دقت  0.5درجه سانتی گراد به منظور
کنترل دقیق تر دما
قابلیت تنظيم  7سرعت برای فن
طراحي انحنادار با ظاهری زيبا و نگهداري راحت

کنترل سیمی

تبــادل دو طرفــه بــه شــما امــکان ميدهــد کــه مــوارد عملکــردي
شــامل فشــار اســتاتيک يونيــت داخلــي و تنظيــم درجــه حــرارت را
انجــام دهيــد و همچنيــن ميتوانــد از عملکــرد دســتگاه گــزارش گيــري
کــرده و اشــکاالت بوجــود آمــده را در صفحــه نمايــش رويــت کنيــد.
ابعــاد ايــن کنتــرل کننده همان انــدازه اســتاندارد  86ميلي متر ميباشــد.
عملکــرد کليدهــاي کنتــرل بــه شــما اجــازه ورود بــه منــوي دوم
و تغييــر مــواردي از قبيــل تنظيــم خــواب ،روشــنايي ،تغييــر جهــت
هــواي دهــش ،ايجــاد دو کنتــرل در يــک کنتــرل را فراهــم میکنــد.

 3راندمان باال با صرفهجويي در انرژي بدون ايجاد مشکل در طراحي
راندمــان بــاال ،کمپرســور کــم مصــرف ،اســتفاده از موتورفن و مبدل حرارتــی پر بازده و به کارگيري کمپرســور با دوام باال باعث بازدهی بیشــتر میشــود
و همچنیــن در مصــرف انــرژی صرفــه جویــی قابــل توجهــی میشــود .ایــن محصــول ســبک جدیــدی در ســازگاری بــا محیــط زیســت بــه همــراه دارد.

 4دفع حرارت تجهيزات اينورتر توسط جريان مبرد برای سازگاري با هر نوع تغييرات دماي هواي محيط
کاهــش گرمــاي ناشــي از تجهيــزات تبديــل جريــان اينورتــر توســط
گاز مبــرد باعــث افزايــش کارکــرد کمپرســور شــده و عملکــرد
دســتگاه را تــا دمــاي  55درجــه ســانتيگراد تضميــن ميکنــد و
باعــث بهبــود عملکــرد دمايــي بــه ميــزان  %15تــا  %20ميگــردد.
مبــدل هــاي ايجــاد جريــان اينورتــر مجهــز بــه تکنولــوژي دفــع
حــرارت توســط مبــرد ســيکل باعــث تطبيــق بهينــه دســتگاه بــا
تغييــرات ناگهانــي دمــاي محيــط در مقايســه بــا دســتگاههاي
تهويــه مطبــوع معمولــي ميگــردد .بــا ايــن عمــل محفظــه کنتــرل
الکتريکــي در مقابــل افزايــش حــرارت آســيب نديــده و بــا دارا بــودن
دمــاي پاييــن قابليــت کارکــرد مطمئنتــري پيــدا ميکنــد و در
نتيجــه باعــث افزايــش کارايــي و قابليــت اطمينــان سيســتم ميگــردد.
در محیطهــای بــا دمــای بــاال ،ســریع عمــل میکنــد و دمــای محیــط
داخلــی را  %5تــا  %15ســریعتر از دســتگاههای معمولــی خنــک میکنــد.

 5عملکرد سيستم بصورت  Full Dc Inverterمنجر به رسيدن سريع به دماي راحتي ميگردد
عملکــرد  Full Dc Inverterباعــث میشــود دســتگاه دمــای محیــط را بــه ســرعت بــه دمــای تنظیــم شــده برســاند .سيســتم Tech Electric
هيچــگاه در رســيدن بــه شــرايط راحتــي آهســته عمــل نمــي کنــد .از مزايــاي تکنولــوژي  DCاينورتــر اســتارت بــا فرکانــس بــاال مــي باشــد در
ايــن حالــت بعــد از اينکــه سيســتم قــدرت و فرمــان دســتگاه شــرايط تنظيــم شــده را دريافــت کنــد فــورا بــا فرکانــس  65تــا  57هرتــز شــروع
بــه کار کــرده و بعــد از اينکــه بــه دمــاي تنظیــم شــده رســيد بــه فرکانــس پاييــن ســوئيچ کــرده و باعــث کارکــرد ثابــت و روانتــر جهــت تاميــن
ســرمايش و گرمايــش مــی شــود .بنابرايــن مصــرف کننــده مــدت زمــان زيــادي جهــت لــذت بــردن از شــرايط دمايــي مطلــوب منتظــر نخواهــد مانــد.
عملکرد اینورتر

مقایسه زمانی سرمایش و گرمایش

عملکرد با سرعت ثابت
گرمایش سریع

سرمایش سریع

تنظیمات یونیت داخلی

دیاگرام شماتیکی شروع کار دستگاه با فرکانس باال
فرکانس استارت هرتز57

مدلهای  71و  53کاهش  49ثانیهای

فرکانس استارت هرتز65

مدلهای  26و 35کاهش  107ثانیهای

