
 IAC-24CH/DUCT/A :هذل دضتگاٍ

 B     ترچطة هصرف اًرژی

 BTU/h     24300 - ظرفیت ضرهایػی

 BTU/h     45000 - ظرفیت گرهایػی

 ضمفی تْکار     هْلؼیت ًصة پٌل داخلی

 ّلت 220 -تک فاز      ترق هصرفی

 رّتاری     ًْع کوپرضْر

 درخَ ضاًتیگراد 47الی  -15     داهٌَ دهایی کارکرد

 هاٍ ظواًت کوپرضْر 18 -هاٍ ظواًت لطؼات فٌی  18 گاراًتی

 IAC-24CH/DUCT/A هایداکتاسپلیتایرانرادیاتورمذلویژگی

  پاضکال 80فػار اضتاتیکی في 

 کوپرضْر غراحی کوپاًی Hitachi از ًْع Twin Rotary 

 هدِس تَ ترهْضتات دیْاری تا صفحَ ًوایع ال ضی دی 

  درخَ ضاًتی گراد+ 47تا  -15رًح کاهل دهایی ترای اللین ُای هختلف از 

 ی تازٍلاتلیت ًصة کاًال ُْای ترگػت ّ ُْا 

 لاتلیت تغییر دریچَ هکع ُْا 

 هدِس تَ فیلتر خِت افسایع کیفیت ُْا 

 خِت تاهیي گرهایع کویلآبگرم دارای 

 هدِس تَ ضیطتن کٌترل ُْغوٌذ خریاى آب گرم ّ کارکرد في 

 

 IAC-24CH/DUCT/A داکتاسپلیتایرانرادیاتورمذل

گرهایػی ّ ضرهایػی، تَ تازگی در ُای  غرکت ایراى رادیاتْر تَ ػٌْاى یکی از تْلیذ کٌٌذگاى صاحة ًام ّ تا ضاتمَ در زهیٌَ تْلیذ اًْاع ضیطتن

رًّوایی  ایراى رادیاتْر داکتاسپلیت ُای ضرهایػی ضاخت ایي غرکت، از خذیذتریي هحصْل ضرهایػی خْد یؼٌی راضتای تکویل ّ تْضؼَ ضیطتن
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تِْیَ هطثْع اصلی در   ایراى رادیاتْر ضاختَ غذٍ تر اضاش اضتاًذاردُای رّز دًیا، هی تْاًذ تَ ػٌْاى ضیطتن  داکت اضپلیت. کردٍ اضت

 .ُا ّ غیرٍ هْرد اضتفادٍ لرار گیرد ُا، تیوارضتاى ُای هطکًْی، تداری، اداری، ُتل ضاختواى

 IAC-30CH/DUCT/A داکت اضپلیت ایراى رادیاتْر هذل

(: ػرض*ارتفاع * ػوك)اتؼاد (. تراضاش غرایػ)هتر هرتغ  60تا  40ترای هطاحت . تي تثریذ 2.5: ظرفیت. ضرهایع ّ گرهایع: ػولکرد

 .ّلت 220تک فاز : ترق هصرفی. ضاًتیوتر 105.5*  35.5*  66

 .ایراى رادیاتْر تا تیتا ضرّیص تواش تگیریذ داکت اضپلیت ترای خریذ

 IAC-30CH/DUCT/A مدل

 B     برچسب مصرف انرژی

 سقفی توکار     موقعیت نصب پنل داخلی

 معتدل     شرایط کارکرد

 BTU/h     30500 - ظرفیت سرمایشی

 BTU/h     45000 - ظرفیت گرمایشی

 ولت 220تک فاز       برق مصرفی

 روتاری     نوع کمپرسور

 درجه سانتیگراد 47الی  -15     دامنه دمایی کارکرد

 ماه ضمانت کمپرسور 18 -ماه ضمانت قطعات فنی  18 گارانتی

 IAC-30CH/DUCT/A خریذداکتاسپلیتایرانرادیاتورمذل

ُای  تِْیَ هطثْع اصلی در ضاختواى  ضاختَ غذٍ تر اضاش اضتاًذاردُای رّز دًیا، هی تْاًذ تَ ػٌْاى ضیطتن یرانرادیاتوراداکتاسپلیت

 .ُا ّ غیرٍ هْرد اضتفادٍ لرار گیرد ُا، تیوارضتاى هطکًْی، تداری، اداری، ُتل

ُای دیْاری از یک ّاحذ داخلی ّ یک  هی تاغٌذ کَ ُواًٌذ اضپلیتُای تِْیَ هطثْع رایح در خِاى  ُا از خولَ ضیطتن تَ غْر کلی داکت اضپلیت 

ُای هطی تَ یکذیگر هتصل گردیذٍ ّ ضرهایع ّ گرهایع فعای هْرد ًظر را تاهیي هی  ایي دّ ّاحذ تْضػ لْلَ. ّاحذ خارخی تػکیل غذٍ اًذ

ُای هختلف ُذایت هی  ٍ غذٍ را تا اضتفادٍ از کاًال تَ لطوتهؼوْال داکت اضپلیت در ضمف کارب فعای هْرد ًظر ًصة گردیذٍ ّ ُْای تِْی. ًوایٌذ

 .ًوایذ

 IAC-24CH/DUCT/A هایداکتاسپلیتمذلویژگی

  پاسکال 80فشار استاتیکی فن 
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 کمپرسور طراحی کمپانی Hitachi از نوع Twin Rotary 

 مجهز به ترموستات دیواری با صفحه نمایش LCD 

  درجه سانتی گراد+ 47تا  -15رنج کامل دمایی برای اقلیم های مختلف از 

 قابلیت نصب کانال هوای برگشت و هوای تازه 

 قابلیت تغییر دریچه مکش هوا 

 مجهز به فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا 

 جهت تامین گرمایش کویل آب گرم امکان نصب 

 مجهز به سیستم کنترل هوشمند جریان آب گرم و کارکرد فن 

 36000داکت اضپلیت ایراى رادیاتْر 

،یداد حرارت ّ ترّدت در تازٍ R410 ضرد ّ گرم،هدِس تَ ریوْت کٌترل تا ضین،گاز هثرد 36000کاًالی ایراى رادیاتْر  داکت اضپلیت

 درخَ 45+درخَ الی  10-دهایی 

 36000داکت اضپلیت  هذل

 BTU     36000 - ظرفیت

 A     ترچطة هصرف اًرژی

 ضرهایع ّ گرهایع     ػولکرد دضتگاٍ

 ضمفی تْکار     هْلؼیت ًصة دضتگاٍ

 36000    ظرفیت ضرهایع ّ گرهایع

 R410     گاز هثرد

 هؼتذل     غرایػ کارکرد

 ضال 5  گاراًتی

 36000ویژگیهایداکتاسپلیتایرانرادیاتور

 دارای لطؼات هؼتثر ّ تا راًذهاى تاال 

 ردٍ هصرف اًرژی تطیار هٌاضة 

 ضازگار تا توام اللین ُای کػْر 

 اهکاى تغییر ّ چرخع پرٍ ُای داکت 

 هدِس تَ فیلترُای گًْاگْى ترای تِثْد کیفیت ُْا 

 ٍلاتلیت تؼثیَ کاًال ُْای ترگػت ترای ُْای تاز 

  اتؼاد تطیار هٌاضة ترای اضتفادٍ در کاًال ّ ضمف 

 یػگر لوطیدارای ریوْت کٌترل تا صفحَ ًوا 

 دارای ظاُری غیک ّ هٌحصر تَ فرد 

یکی دیگر از هحصْالت غرکت ایراى رادیاتْر اضت کَ تَ خِت داغتي هکاًیسم ُای هختلف ّ ُوچٌیي  36000 رداکتاسپلیتایرانرادیاتو

ُای هتؼذد دارای کیفیت تطیار ػالی ّ ُوچٌیي راًذهاى تطیار درخْری اضت کَ هْخة گردیذٍ اضت هصرف کٌٌذٍ ُای زیادی را تَ خْد  ضیطتن
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ُت ضازگاری تا توام اللین ُای کػْر یکی از هحثْب تریي ضیطتن ُای هْخْد هی تاغذ کَ دارای تازٍ در ّالغ ایي داکت اضپلیت تَ ج.  خلة کٌذ

 .دهایی گطتردٍ ای اضت کَ آى را لاتل اضتفادٍ در توام غْل ضال ّ در فصل ُای هختلف اضت

 18000داکت اضپلیت ایراى رادیاتْر 

ترای ثثت ضفارظ خریذ ّ اغالع از لیوت تا تیتا . از هحثْب تریي هحصْالت تازار ایراى هیثاغذ 18000ایراى رادیاتْر  داکت اضپلیت

 .ضرّیص تواش تگیریذ

داکت اضپلیت ایٌْرتر ایراى رادیاتْر یکی از . از هحصْالت خذیذ غرکت ایراى رادیاتْر هی تاغذ 18000 داکتاسپلیتاینورترایرانرادیاتور

آى  رایح تریي ضیطتن ُای ضرهایػی تِْیَ هطثْع در ضطح خِاى اضت ّ لاتلیت اضتفادٍ در هکاى ُای هختلف تا فعاُای هتفاّت را دارا تْدٍ ّ از

هٌاضة تْدٍ ّ در ضاخت آى از گاز  18000لیوت داکت اضپلیت ایٌْرتر ایراى رادیاتْر . رهایػی اضتفادٍ کردهی تْاى تَ ػٌْاى ضیطتن ضرهایػی ّ گ

 .کوپرضْر رّتاری ّ فیلتر تصفیَ ُْا اضتفادٍ غذٍ اضت , R410 هثرد

 R410         گاز هثرد

 A+ ترپطة هصرف اًرژی

 رّتاری     ًْع کوپرضْر

 ضمفی تْکار     هْلؼیت دضتگاٍ

 ضرهایػی ّ گرهایػی کارتری

 ترّپیکال     ًْع کوپرضْر

 تک فاز     ًْع ترق هصرفی

 هاٍ کوپرضْر 60 –هاٍ  18     گاراًتی

 18000ویژگیهایداکتاسپلیتایرانرادیاتور

 ضازگار تا توام غرایػ آب ّ ُْایی کػْر 

 اهکاى تغییر ّ چرخع پرٍ ُای داکت اضپلیت 

 دارای فیلترُای گًْاگْى ترای تِثْد کیفیت ُْا 

 ٍاهکاى تؼثیَ کاًال ُْای ترگػت ترای ُْای تاز 

  اتؼاد تطیار هٌاضة ترای اضتفادٍ در کاًال ّ ضمف 

 کوپرضْر غراحی کوپاًی Hitachi از ًْع Twin Rotary 

  لوطیدارای ریوْت کٌترل تا صفحَ ًوایػگر 

 دارای ظاُری غیک  

 ایراى رادیاتْر 48000داکت اضپلیت 

اًی ضاختَ غذٍ تْضػ گرٍّ صٌؼتی یک دضتگاٍ تِْیَ هطثْع ُوگام تا اضتاًذارد ُای رّز خَ A گریذ 48000ایراى رادیاتْر  داکت اضپلیت

 .ایراى رادیاتْر در کػْر ػسیسهاى ایراى اضت

 .ترای خریذ ایي هحصْل ّ اغالع از لیوت تواش تگیریذ
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اها در فصل . ایراى رادیاتْر تا کوک هادٍ هثرد ّ یًْیت خارخی خْد ػول خٌک کردى ُْا را اًدام هی دُذ 48000در فصل گرها داکت اضپلیت 

ػوال از کار هی افتذ ّ ػول گرم کردى ُْا تَ کوک کْیل ُای تؼثیَ غذٍ در یًْیت داخلی  48000ضرها ّاحذ خارخی داکت اضپلیت ایراى رادیاتْر 

 .در آى ُا آب گرم خریاى دارد اًدام هی غْد کَ

 48000از ایي رّ در زهطتاى در هصرف ترق ّ گاز تا کوک داکت اضپلیت ایراى رادیاتْر . ایي آب گرم ػوْها تْضػ ضیطتن پکیح فراُن هی غْد

ایي یؼٌی . ّرت رّغي ّ خاهْظ اضتتص 48000ضیطتن کارکرد داکت اضپلیت ایراى رادیاتْر . هی تْاًیذ تَ هیساى زیادی صرفَ خْیی کٌیذ

 .کوپرضْر یا خاهْظ اضت ّ یا رّی حذاکثر تْاى کار هی کٌذ

 .کلیلک کٌیذ داکتاسپلیتایرانرادیاتور ترای هػاُذٍ توام هحصْالت

 ایرانرادیاتور48000مشخصاتداکتاسپلیت

 ایراى رادیاتْر ترًذ

 48000  هذل

 R410     گاز هثرد

 A     گریذ اًرِژی

 رّتاری     ًْع کوپرضْر

 کیلْگرم 101 ّزى کوپرضْر

 ضمفی تْکار هْلؼیت دضتگاٍ

 ضرهایع ّ گرهایع کارترد

 فاز خاًگی تک     ًْع ترق هصرفی

 هاٍ کوپرضْر 60 –هاٍ  18     گاراًتی

 48000دیگرمشخصاتداکتاسپلیتایرانرادیاتور

  ایي ارلام در همایطَ تا لذرت تاالی داکت . دضیثل را تْلیذ هی کٌذ ۵۳تا  ۴۴صذایی در تازٍ  ۴۸۰۰۰داکت اضپیلیت ایراى رادیاتْر

صذای تْلیذ . دضیثل صذا تْلیذ هی کٌذ ۶۶صذای هکالوَ دّ اًػاى حذّد .ایراى رادیاتْر ارلام تطیار پاییٌی هی تاغٌذ A اضپلیت گریذ

ترای کن کردى تیػتر ایي صذا هی تْاًیذ تا ػایك صذا . از ایي رلن تطیار کوتر اضت ۴۸۰۰۰پیلیت ایراى رادیاتْر غذٍ تْضػ داکت اش

 .از صذای آى تَ هیساى زیادی تکاُیذکردى هحیػ اغراف داکت اضپیلیت ایراى رادیاتْر  

  ا، ررات هؼلك، هیکرّب ُا ّ تُْای ًاهطثْع پاک ُْای تِْیَ غذٍ را از آالیٌذٍ ٍ ۴۸۰۰۰فیلتر ُْای داکت اضپلیت ایراى رادیاتْر

 .هی کٌذ

  از خٌص هص ُطتٌذ کَ در هْاخَِ تا گرها تَ خْتی هٌثطػ ّ  ۴۸۰۰۰لْلَ ُای اًتمال هادٍ هثرد در داکت اضپیلیت ایراى رادیاتْر

 .هٌمثط هی غًْذ

 ظریة ػولکرد EER اضت کَ آى را در  ۳.۲۶اضت تراتر  ۴۸۰۰۰ کَ تؼییي کٌٌذٍ گریذ اًرژی اضت داکت اضپیلیت ایراى رادیاتْر

 .لرار هی دُذ A گریذ اًرژی
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