
فقط با ضمانت

داکت اسپـلیت هـای سرد و گـرم تـک الکتـریـک _ سری

Mسریداکت اسپلیت

Tech Electric Air Conditioners

داکـت اسـپـلیـت هــای

Mداکت اسپـلیت هـای سرد و گـرم تـک الکتریک _ سری



کم صدا سیستم محافظت خودکار

سیستم راه اندازی خودکارسیستم عیب یابی خودکار سازگاری با محیط زیست

سیستم اعالم نشتی گاز

آلیاژ با کیفیت باال

مقاوم در برابر خوردگیتایمر سیستم یخ زدایی

شستشوی آسان فیلتر

FL-DM-24HRFL-DM-36HRFL-DM-48HRFL-DM-60HR
V,Ph,Hz22~240V,1Ph,50Hz380~415V,3Ph,50380~415V,3Ph,50380~415V,3Ph,50

Btu/h24000360004800056000ظرفیت

W2330365446705430توان مصرفی

A10.46.127.58.7جریان مصرفی

W/W3.022.893.013.02ظریب عملکرد

Btu/h26000370005200060000ظرفیت

W2220331544205130توان مصرفی

A10.05.647.18.2جریان مصرفی

W/W3.433.273.453.43ظریب عملکرد

n3333تعداد ردیف لوله

mm1.41.41.31.3تعداد فین در هر میلیمتر

Hydrophilic aluminiumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminium

mmФ7,innergroove tubeΦ7, innergroove tubeΦ7,innergroove tubeΦ7,innergroove tubeقطر خارجی لوله کویل و نوع آن

n7788تعداد مدار

m3/h1360/1180/9651804/1372/11492810/2555/22703150/2810/2555

dB(A)43/40/3748.7/43/40.651/49/4652/50/48

mm1100×774×2491100x774x2491290x625x3801290x625x380(W×D×H)ابعاد 

mm1305×805×8051305x805x3051485×675×4501485×675×450(W×D×H)ابعاد بسته بندی 

kg32.2/3932.2/39.446/52.345.9/52.2وزن خالص/ وزن بسته بندی

pa0-800-1000-2000-200بازه کارکردفشار استاتیکی فن

mm25252525

mmΦ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")لوله رفت/ لوله برگشتسایز لوله های ارتباطی

wired controlwired controlWired controlWired control

C°17～3217～3217~3217~32حالت سرمایش

C°0～300～300～300～30حالت گرمایش

RotaryRotaryScrollScroll

GMCCGMCCPanasonicPanasonic

r/min860850/770765765دور فن  مشخصات فن یونیت بیرونی

mm1.21.3 1.41.6تعداد فین در هر میلیمتر

Hydrophilic aluminiumHydrophilic aluminumHydrophilic aluminiumHydrophilic aluminium

mmΦ7,innergroove tubeΦ9.52,Inner groove tubeФ7,innergroove tubeΦ7.94,innergroove tubeقطر خارجی لوله کویل و نوع آن

n6484تعداد مدار

dB(A)62636363

Throttle ValveThrottle valveThrottle valveThrottle valve

mm845x363x702946x410x810900x350x1170900x350x1170(W×D×H)ابعاد یونیت بیرونی

mm965x395x7651090x500x8751032x443x13071032x443x1307ابعاد یونیت بیرونی در حالت بسته بندی

kg52.7/56.174.4/78.993.2/10597/108وزن خالص/ وزن بسته بندی

R410AR410AR410AR410A

m25305050حداکثر طول لوله کشی

m15203030حداکثر ارتفاع لوله کشی

C°18～4318～4318～4318～43در حالت سرمایش

C°-7～24-7～24-7～24-7～24در حالت گرمایش

AAAA

A++A++A++A++

گرید انرژی سرمایشی
 گرید انرژی گرمایشی

مدل دستگاه

ODسایز لوله درین  

مشخصات برقی منبع تغذیه

حالت سرمایش

حالت گرمایش

مشخصات کویل یونیت داخلی

(دور زیاد/ دور متوسط / دور کم )حجم هوادهی
(دور زیاد/ دور متوسط/ دور کند)سطح صدای یونیت داخلی 

ابعاد و وزن یونیت داخلی

نوع فین

متراژ لوله کشی

شرایط دمایی محیط کارکرد 
دستگاه

ابعاد و وزن یونیت بیرونی

دمای محیط داخل

مشخصات کمپرسور

مشخصات کویل یونیت بیرونی

سطح صدای یونیت بیرونی
نوع وسیله انبساطی

نوع مبرد

نوع فین

برند کمپرسور
نوع کمپرسور

مشخصات ریموت کنترل

M Series Duct Split

  M داکت اسپلیت های سرد و گرم تک الکتریک سریM Series Duct Split


