
 یونیت داخلی و خارجی فول دی سی اینورتر

فقط با ضمانت

Tech Electric Air Conditioners

M2 سری

داکـت اسپـلیـت



انتخابــی جدیــد بــراي تجهیــز خانه هــاي مــدرن 
بــا DC اینورترهــای کــم صــدا

راندمان انرژی باالکیفیت قابل اعتماد db19 کم صدا

ــا  ــوع Full- DC Inverter کانالی ب ــه مطب ــتگاه تهوي ــد دس ــل جدي نس
ــت را  ــاي ثاب ــرژي و دم ــی ان ــه جوي ــک، صرف ــک الکتري ــاالی ت ــان ب راندم
ــه  ــورهاي DC Inverter ن ــد. کمپرس ــم می کن ــی فراه ــا راحت ــراه ب هم
تنهــا عمــل ســرمايش و گرمايــش را ســرعت می بخشــد بلکــه داراي 
کارکــرد بــا صــداي بســيار پاييــن db 19  اســت. نصــب ايــن دســتگاه ها در 
ســقف کاذب امــکان نصــب آن بــا دکوراســيون هاي مختلــف در خانه هــاي 
ــی  ــی و خارج ــی داخل ــاي طراح ــت ظرافت ه ــراه رعاي ــه هم ــس را ب لوک
ســاختمان کــه تضميــن کننــده اعتبــار ســاختمان اســت فراهــم می کنــد.

فناوری نو آورانه DC اینورتر برای ایجاد تحول در کیفیت زندگی در خانه

بهره گیري از اجزایی با کیفیت باال جهت اطمینان از کیفیت بهتر دستگاه
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فنــاوري Tech Electric همــواره در پــی نــوآوري در دســتيابی بــه محصوالتــی بــا راندمــان بــاال و بــا ثبــات بــوده اســت. يکــی از گام هــای 
بــزرگ ديگــر بــرای رســيدن بــه ايــن موضــوع، کمپرســور بــا ســاختار قشــرده و کارکــرد روان تــر اســت. اســتفاده از روتــور مغناطيــس دائمــی 
بــدون نيــاز بــه آمپــر اضافــی، مصــرف بــرق و هزينــه را کاهــش داده و بازدهــی انــرژي را بــه شــکل قابــل توجهــی بهبــود بخشــيده اســت.

ــاخت  ــده در س ــه ش ــه کار گرفت ــزای  ب ــر اج ــرد و ديگ ــاده مب ــق م ــرل دقي ــور DC ،کنت ــر، موت ــور DC اينورت ــاالي کمپرس ــت ب کيفي
ــند. ــز می باش ــاد ني ــدا و داراي دوام زي ــت، کم ص ــرف ، راح ــم مص ــه ک ــتند بلک ــان هس ــل اطمين ــتم قاب ــراي سيس ــا ب ــه تنه ــتگاه ن دس

DC اینورترچهار مزیت مهم کمپرسورهای کیفیت باالی DC اینورتر

مبرد جدید R 410 A سازگار با محیط زیست
در ايــن دســتگاه از مبــرد جديــد R410a ســازگار 
بــا محيــط زيســت اســتفاده شــده اســت. ايــن 
ــتگاه هاي  ــر دس ــردي 1/6 براب ــار عملک ــا فش ــرد ب مب
سرمايشــی  بــازده   R22 معمولــی  مبــرد  بــا 
باالتــری دارد. در ضمــن بــا انتشــار کمتــر کربــن 
می کنــد.  جلوگيــري  اوزون  اليــه  بــه  آســيب  از 

هسته دقيق کمپرسور 

عملکرد سرمايشی و گرمايشی
 شبيه زمزمه کردن

افزايش قدرت با استفاده از 
تکنولوژي  اينورتر

 استفاده بهينه از منبع قدرت 

سرحال همانند يک خودروی 
اسپرت

طراحــی پره هــاي فــن بــه شــکلی 
اســت که هــوا را بــه صــورت گريز 
از مرکــز پرتــاب می کنــد و باعــث 
کاهــش مصــرف انــرژی و کاهــش 

صــدای دســتگاه می شــود. 

طراحــی متقاطــع باعــث می شــود 
مايــع مبــرد از چنــد مســير عبــور 
ــع  ــث توزي ــر باع ــن ام ــد و اي کن
و  می شــود  مبــرد  يکنواخــت 
در نتيجــه آن تبــادل حــرارت و 
راندمــان بــه شــکل قابــل توجهــی 

می يابــد. افزايــش 

ــاال  ــان ب ــا راندم ــن DC ب ــور ف موت
باعــث کاهــش هــدر رفتــن انــرژی 
ــی  می شــود و در نتيجــه آن بازده
ــر می شــود. ــه کمت بيشــتر و هزين

کمپرســور پــر قــدرت، بــا کيفيــت 
و بــا بازدهــی بــاال کــه باعــث 
صرفــه جويــی در مصــرف انــرژی و 

ثبــات در حيــن کار می شــود.

حالت بی صداحالت بی صدا

تـوان بـالـا

بـا دوام

صرفه جویی در انرژی

برد کمپرسور با کیفیت باالموتور فن DC با راندمان باالمبدل حرارتی با راندمان باالپروانه فن کم صدا



BT-MDM2I-24HT3BT-MDM2I-30HT3BT-MDM2I-36HT3BT-MDM2I-48HT3BT-MDM2I-60HT3نام مدل

Hz/50~240V-220Hz/50~240V-22050HZ/240V-22050HZ/240V-220220-240V/50HZمنبع برق تغذیه
W72009000105001400016000ظرفیت سرمایشی
W860010000116001600018000ظرفیت گرمایشی

W20602750300046505500توان مصرفی در سرمایش 

W22002900300045005350توان مصرفی در گرمایش

 W/W 3.503.27 3.50 3.01 2.91میزان بازده سرمایشی

 W/W 3.913.45 3.87 3.56 3.36میزان بازده گرمایشی

m3/h14001500220029003300مقدار هوای ارسالی

pa0-100100-0100-0200-0200-0مقدار فشار استاتیکی فن

مقدار صدا
dB)A(43/39/3643/39/3643/39/3649/46/4552/49/47یونیت داخلی

dB)A(5555595959یونیت خارجی

mmΦ15.9Φ15.9Φ15.9Φ15.9Φ15.9قطر لوله گاز 

mmΦ6.4Φ9.5Φ9.5Φ9.5Φ9.5قطر لوله مایع

m2530305050طول مجاز لوله کشی

m1520202525ارتفاع مجاز لوله کشی

محدوده کارکرد دمای بیرون
C55~10°سرمایش

-C24~15°گرمایش

R410aنوع مبرد

gr13501900300032003800میزان مبرد شارژشده
InverterInverterInverterInverterInverterنوع کمپرسور

GMCCGMCCGMCCGMCCGMCCبرند کمپرسور

Throttle valve throttlingنوع وسیله انیساطی

n1717171616تعداد فین در اینچ کوئل اواپراتور 

n1919161618تعداد فین در اینچ کوئل کندانسور 

ابعاد خالص یونیت داخلی  
)L-H-D(mm775×270×1140775×270×1140865×300×1200691×420×1370691×420×1370

ابعاد بسته بندی یونیت داخلی 
)L-H-D(mm855×365×1370855×365×1370925×375×1400768×440×1436768×440×1436

ابعاد خالص یونیت خارجی 
)L-H-D(mm910x712x345910x712x345950x840x360950x840x3601040x865x410

ابعاد بسته بندی یونیت خارجی 
)L-H-D(mm485×810×1045485×810×1045510×950×1025510×950×1025560×980×1120

محدوده کارکرد دمای داخل
c30~1730~1730~1730~1730~17

قطر لوله درین
mmOD Ф25OD Ф25OD Ф25OD Ф25OD Ф25

کنترل سیمیکنترل سیمیکنترل سیمیکنترل سیمیکنترل سیمینوع کنترل کننده 

جدول مشخصات5

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



)19db کم صدا و آرام )با سطح صداي

چشم نواز )با نصب به صورت سقفی توکار و اشغال فضای کمتر(
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بهينــه ســازی سيســتم فــن گريــز از مرکــز و آناليــز فنــی آن باعــث ايجــاد 
حالــت پايــدار و کــم صــدا مــی شــود. 

  ســال هــا تحقيــق در مــورد سيســتم فــن هــای کانالــی منجــر بــه موتــور 
فــن 7 ســرعته در ايــن دســتگاه شده اســت.

  طراحی شير انبساط الکترونيکی کم صدا
  ساخت شاسی با تکنولوژي کاهش لرزش 

  تکنولوژي کنترل درجه حرارت سوپر هيت 
  استفاده از تکنولوژي هايی مانند کنترل  ميزان نويز مجاز 

باعــث دســتيابی بــه ميــزان صــداي کمتــر از 19db بــراي فراهــم آوردن 
راحتــی و آرامــش مصــرف کننــده انجــام شده اســت. 

ــر ســقف کاذب  ــا نصــب در زي ــوع دســتگاه ها ب ــن ن در اي
فقــط دريچــه هــواي رفــت و هــواي برگشــت در معــرض 

ديــد قــرار دارد.

دستگاه تهويه مطبوع کانالی نوع باريک 

بدنه جمع و جور
ايجاد فضای کم در محل نصب 

سيستم هوای برگشت قابل انعطاف 

دستگاه تهويه مطبوع کانالی ساير برندها 

بدنــه دســتگاه داراي ارتفــاع 270 ميلــی متــر و عمــق 710 ميلــی 
ــری جهــت نصــب  ــه فضــاي کمت ــاج ب ــن احتي ــر اســت بنابراي مت

ــد ــرون نمی زن ــقف بي ــته و از س داش

ــود  ــث می ش ــتگاه باع ــن دس ــوره اي ــد منظ ــواي چن ــت ه برگش
ــود. ــان ش ــيار آس ــب آن بس ــات نص عملي
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 کنترل دقیق دمای ثابت )فراهم کردن یک تجربه همیشگی از راحتی ( 

سیستم فیلتراسیون چند الیه )برای ایجاد هوایی سالم تر (

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

افــت ناگهانــی و يکبــاره درجــه حــرارت باعــث ســرماي شــديد و يکبــاره مــی شــود کــه ايــن امــر مــی تواند بــراي افــراد حســاس ماننــد کــودکان و افراد 
مســن آزار دهنــده باشــد. دســتگاه تهويــه مطبــوع کانالــی All DC Inverter  تــک الکتريــک از يــک فناوري بــراي حفظ شــرايط محل زندگی اســتفاده 
می کنــد. يونيــت بيرونــی مجهــز بــه موتــورDC قابليت دســتيابی بــه ســرعت يکنواخــت را دارد. اين ويژگی منطبــق بر دمــاي يونيت داخلی باعــث از بين 
رفتــن تغييــرات يکبــاره و اختــالف درجــه حــرارت بــاال می شــود تا افراد مســن و کــودکان نيز از کارکــرد دســتگاه در هنگام تغييــرات دمايی لــذت ببرند.

يونيــت داخلــی می توانــد بــه فيلتــر اصلــی و همچنيــن فيلتــر کربــن تجهيــز شــود و ترکيبــات فرمالدئيــدي و بــو را، از بيــن ببــرد و هوايــی پاکيــزه 
و ســالم بــرای شــما فراهــم کنــد.

صفحه فیلتر کربن فعال شده 
ــد  ــن فعــال می توان صفحــه فيلتــر کرب
فرمالدئيــد  و  بــوي نامطبــوع هــوا را از 

بيــن ببــرد.

فیلتر اصلی
فيلتــر اصلــی باعث  فيلتراســيون هــوا  از  بو، 
ــده  ــزرگ آالين ــار و ســاير ذرات ب ــرد و غب گ

هــوا مــی شــود.

کنترل سیمی کنترل از راه دور

ــردي  ــوارد عملک ــه م ــد ک ــکان می ده ــما ام ــه ش ــه ب ــادل دو طرف تب
ــرارت را  ــه ح ــم درج ــی و تنظي ــت داخل ــتاتيک يوني ــار اس ــامل فش ش
انجــام دهيــد و همچنيــن می توانــد از عملکــرد دســتگاه گــزارش گيــري 
ــد. ــت کني ــش روي ــه نماي ــده را در صفح ــود آم ــکاالت بوج ــرده و اش ک
ابعــاد ايــن کنتــرل کننده همان انــدازه اســتاندارد 86 ميلی متر می باشــد.

عملکــرد کليدهــاي کنتــرل بــه شــما اجــازه ورود بــه منــوي دوم 
ــت  ــر جه ــنايی، تغيي ــواب، روش ــم خ ــل تنظي ــواردي از قبي ــر م و تغيي
ــد. ــرل  را فراهــم می کن ــک کنت ــرل در ي ــواي دهــش، ايجــاد دو کنت ه

تنظيم دما با دقت 0.5 درجه سانتی گراد به منظور 
کنترل دقيق تر دما

قابليت تنظيم 7 سرعت برای فن 
طراحی انحنادار با ظاهری زيبا و نگهداري راحت 



 راندمان باال با صرفه جویي در انرژي بدون ایجاد مشکل در طراحي

 دفع حرارت تجهیزات اینورتر توسط جریان مبرد برای سازگاري با هر نوع تغییرات دماي هواي محیط

عملکرد سیستم بصورت Full Dc Inverter منجر به رسیدن سریع به دماي راحتي مي گردد
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راندمــان بــاال، کمپرســور کــم مصــرف، اســتفاده از موتورفن و مبدل حرارتــی پر بازده و به کارگيري کمپرســور با دوام باال باعث بازدهی بيشــتر می شــود 
و همچنيــن در مصــرف انــرژی صرفــه جويــی قابــل توجهــی می شــود. ايــن محصــول ســبک جديــدی در ســازگاری بــا محيــط زيســت بــه همــراه دارد.

ــط  ــر توس ــان اينورت ــل جري ــزات تبدي ــی از تجهي ــاي ناش ــش گرم  کاه
عملکــرد  و  شــده  کمپرســور  کارکــرد  افزايــش  باعــث  مبــرد  گاز 
و  ميکنــد  تضميــن  ســانتيگراد  درجــه   55 دمــاي  تــا  را  دســتگاه 
ــردد. ــا 20% می گ ــزان 15% ت ــه مي ــی ب ــرد دماي ــود عملک ــث بهب باع

ــای محيــط  ــد و دم ــاال، ســريع عمــل می کن ــای ب ــا دم  در محيط هــای ب
داخلــی را 5% تــا 15% ســريعتر از دســتگاه های معمولــی خنــک می کنــد.

 Tech Electric ــاند. سيســتم ــم شــده برس ــای تنظي ــه دم ــه ســرعت ب ــط را ب ــای محي ــث می شــود دســتگاه دم ــرد Full Dc Inverter باع عملک
ــاال مــی باشــد در  ــا فرکانــس ب ــر اســتارت ب ــوژي DC  اينورت ــاي تکنول ــه شــرايط راحتــی آهســته عمــل نمــی کنــد. از مزاي هيچــگاه در رســيدن ب
ــز شــروع  ــا 57 هرت ــس 65 ت ــا فرکان ــورا ب ــد ف ــم شــده را دريافــت کن ــان دســتگاه شــرايط تنظي ــدرت و فرم ــت بعــد از اينکــه سيســتم ق ــن حال اي
بــه کار کــرده و بعــد از اينکــه بــه دمــاي تنظيــم شــده رســيد بــه فرکانــس پاييــن ســوئيچ کــرده و باعــث کارکــرد ثابــت و روان تــر جهــت تاميــن 
ســرمايش و گرمايــش مــی شــود. بنابرايــن مصــرف کننــده مــدت زمــان زيــادي  جهــت لــذت بــردن از شــرايط دمايــی مطلــوب منتظــر نخواهــد مانــد.

 مبــدل هــاي ايجــاد جريــان اينورتــر مجهــز بــه تکنولــوژي دفــع 
حــرارت توســط مبــرد ســيکل باعــث تطبيــق بهينــه دســتگاه بــا 
دســتگاه هاي  بــا  مقايســه  در  محيــط  دمــاي  ناگهانــی  تغييــرات 
ــرل  ــه کنت ــل محفظ ــن عم ــا اي ــردد. ب ــی می گ ــوع معمول ــه مطب تهوي
ــودن  ــا دارا ب ــده و ب ــيب ندي ــرارت آس ــش ح ــل افزاي ــی در مقاب الکتريک
در  و  می کنــد  پيــدا  مطمئن تــري  کارکــرد  قابليــت  پاييــن  دمــاي 
ــردد. ــان سيســتم می گ ــت اطمين ــی و قابلي ــش کاراي ــث افزاي نتيجــه باع

مقايسه زمانی سرمايش و گرمايش

دياگرام شماتيکی شروع کار دستگاه با فرکانس باال

تنظيمات يونيت داخلی

فرکانس استارت هرتز65 فرکانس استارت هرتز57

مدل های 26 و35 کاهش 107 ثانيه ای مدل های 71 و 53 کاهش 49 ثانيه ای

عملکرد با سرعت ثابت

گرمايش سريع
سرمايش سريع

عملکرد اينورتر




