
 ABNQ-24GM1T1 مشخصات داکت اسپلیت ال جی مذل

 ABNQ-24GM1T1 :هذل

 A+ :تشچسة هصشف اًشژی

 سمفی تْکاس هْلؼیت ًصة پٌل داخلی

 BTU/h     24000 - ظشفیت سشهایطی

 2     تي -ظشفیت سشهایطی 

 ّلت 220~240 -تک فاص      تشق هصشفی

 Amp     9 - جشیاى تشق هصشفی

 R410a     گاص هثشد

 کشٍ جٌْتی     کطْس ساصًذٍ

 هاٍ ضواًت کوپشسْس 18 -سال ضواًت لطؼات فٌی  2 گاساًتی

ُای  ّ ػولکشد سشهایطی، اص سشی جذیذ داکت اسپلیت 24000BTU/Hrتا ظشفیت  ABNQ-24GM1T1 داکت اسپلیت سشد ایٌْستش ال جی هذل

اص . ُای اداسی، تجاسی ّ هسکًْی اسائَ هی گشدد ُای پیطشفتَ تشای تاهیي سشهایص ساختواى ایٌْستش ال جی است کَ تا تِشٍ گیشی اص فٌاّسی

ّجْد ًذاسد، ایي هذصْل تشای استفادٍ دس هٌاطك آب  داکت اسپلیت ال جی اضافَ کشدى کْیل آتگشم جِت تاهیي ُْای گشم تشایآًجایی کَ اهکاى 

  .ای هٌاسة هی تاضذ اسٍّ ُْایی ح

 54000ّ  48000، 36000، 30000، 24000ُای  ُای ایٌْستش ال جی ساخت کشٍ جٌْتی تْدٍ ّ دس ظشفیت تَ طْس کلی سشی جذیذ داکت اسپلیت

ص صادثاى تی تی یْ تش ساػت دس دستشط هی تاضٌذ کَ ایي تٌْع اص لذاظ ظشفیت دس کٌاس اهکاًات پیطشفتَ دستگاٍ، تْاًستَ ًظش تسیاسی ا

 .ُای دس دال اجشای خْد استفادٍ کٌٌذ سا جلة ًوایذ ُای ساختواًی کَ هی خْاٌُذ اص یک سیستن تِْیَ هطثْع تا کیفیت دس پشّژٍ پشّژٍ

 ABNQ-24GM1T1 ىای داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مذل ویژگی

 داسای سدٍ اًشژی +A اص تکٌْلْژی کوپشسْس ایٌْستشتَ دلیل استفاد ٍ 

 داسای گْاُی Eurovent 

  فْق ّجْد   دس داکت اسپلیت( هتش دس هجوْع  75هتش دس استفاع ّ  30) اهکاى لْلَ کطی تا هتشاژ تاال تیي یًْیت داخلی ّ خاسجی

 .داسد

 ٍدسجَ ساًتیگشاد 54ای تا دذاکثش دهای  اهکاى استفادٍ دس هٌاطك داس 

 سطخ صذای پاییي 

 سٌسْس کٌتشل فطاس ّ دها دس یًْیت خاسجی 2ای داس 

 لاتلیت تٌظین فطاس استاتیکی خاسجی دستگاٍ اص طشیك سیوْت کٌتشل 

 داسای سیستن تشگطت هثشد (Pump Down) 

 کاسکشد سیستن دس ضة تا کوتشیي صذا (Night Silent Operation) 

 استفادٍ اص هثشد R410a ساصگاس تا هذیظ صیست 

 اینورتر ال جی AB-W30GM1T1 مشخصات داکت اسپلیت مذل

 AB-W30GM1T1 :هذل

 A    : تشچسة هصشف اًشژی
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 سمفی تْکاس     هْلؼیت ًصة پٌل داخلی

 BTU/h :    30000 - ظشفیت سشهایطی ّ گشهایطی

 تک فاص     : تشق هصشفی

 سّتاسی    : ًْع کوپشسْس

 R410     :گاص هثشد

 سال ضواًت کوپشسْس 5 -سال ضواًت لطؼات فٌی  2 : گاساًتی

 کشٍ جٌْتی :کطْس ساصًذٍ

دس تاالی سمف کارب ساختواى ُا تصْست هخفی لشاس گشفتَ ّ تْسظ کاًالِایی کَ تَ آًِا هتصل هی ضًْذ ُْای خٌک ّ یا  داکت اسپلیت ال جی

 .ُْای گشم سا دس فضاُای هختلف ّادذُای آپاستواًی تَ طْس یکساى تْصیغ هی ًوایٌذ

داسای دّ ًْع تشق  60000الی  36000تْلیذ هی ضًْذ کَ ظشفیت ُای  BTU  60000الی  18000داکت اسپلیت ُای ایٌْستش ال جی دس ظشفیت 

 .تکفاص ّ سَ فاص ُستٌذ

 .استفادٍ هی کٌٌذ R410A هی تاضٌذ ّ اص گاص هثشد A ُوچٌیي داکت اسپلیت ُای ایٌْستش ال جی داسای سدٍ اًشژی

 AB-W30GM1T1 ویژگی ىای داکت اسپلیت اینورتر ال جی مذل

  لاتلیت ًصة کْیل آتگشم جِت گشهایص ّ تاهیي ُْای تاصٍ یکی دیگش اص ّیژگی ُای داکت اسپلیت ُای سمفی ال جی هی

 داکت اسپلیت سمفی ال جی ایٌْستش.تاضذ

 َدس داکت اسپلیت ُای فْق ( هتش دس هجوْع  50هتش دس استفاع ّ  30) کطی تا هتشاژ تاال تیي یًْیت داخلی ّ خاسجی  اهکاى لْل

 .ّد داسدّج

  دسجَ ساًتیگشاد دس 15دسجَ ساًتیگشاد دس تاتستاى تا هٌفی  48اهکاى استفادٍ اص داکت اسپلیت ُای سمفی ایٌْستش ال جی دس دهای

 .صهستاى ّجْد داسد

 داکت اسپلیت ال جی هذل AB-W30GM1T1  اهکاى تِْیَ چٌذیي فضا سا تطْس ُوضهاى داسا هی تاضذ ّ تذلیل تؼثیَ کیت

 .دسصذ دس هصشف تشق صشفَ جْیی گشدد 60ػث هی ضْد طثك اػالم ضشکت ال جی تا ایٌْستش تا

  70استفادٍ اص تلْئشُای چٌذ سشػتَ ّ پوپ دسیي تا ُذ cm داسا تْدى کوپشسْس ، Twin Rotary  تشهْستات کٌتشلی جِت ّ

تَ هذصْلی لاتل اػتواد تثذیل ًوْدٍ صذای پاییي، داکت اسپلیت سمفی ایٌْستش ال جی سا تشًاهَ سیضی ُفتگی، في سَ سشػتَ ّ 

 .است

 AB-W36GM3 مشخصات داکت اسپلیت اینورتر ال جی مذل

 تک فاص AB-W36GM3T1 :هذل

 A    : تشچسة هصشف اًشژی

 سمفی تْکاس    : هْلؼیت ًصة پٌل داخلی

 هؼتذل    : ضشایظ کاسکشد

 BTU/h :    36000 - ظشفیت سشهایطی ّ گشهایطی

 ّلت 220 -تک فاص      :تشق هصشفی

 دسجَ ساًتیگشاد 48الی  -15    : داهٌَ دهایی کاسکشد

 کشٍ جٌْتی    : کطْس ساصًذٍ

 سال ضواًت کوپشسْس 5 -سال ضواًت لطؼات فٌی  2     :هذت گاساًتی

ّ یا دس تاالی سمف کارب ساختواى ُا تصْست هخفی لشاس گشفتَ ّ تْسظ کاًال ُایی کَ تَ آًِا هتصل هی ضًْذ ُْای خٌک  داکت اسپلیت ال جی

 .ُْای گشم سا دس فضاُای هختلف ّادذُای آپاستواًی تَ طْس یکساى تْصیغ هی ًوایٌذ
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داسای دّ ًْع تشق  60000الی  36000تْلیذ هی ضًْذ کَ ظشفیت ُای  BTU  60000الی  18000داکت اسپلیت ُای ایٌْستش ال جی دس ظشفیت 

 .استفادٍ هی کٌٌذ R410A هی تاضٌذ ّ اص گاص هثشد A جی داسای سدٍ اًشژیُوچٌیي داکت اسپلیت ُای ایٌْستش ال .تکفاص ّ سَ فاص ُستٌذ

 AB-W36GM3 ویژگی ىای داکت اسپلیت اینورتر ال جی تک فاز مذل

  لاتلیت ًصة کْیل آتگشم جِت گشهایص ّ تاهیي ُْای تاصٍ یکی دیگش اص ّیژگی ُای داکت اسپلیت ُای سمفی ال جی هی

 یٌْستشداکت اسپلیت سمفی ال جی ا.تاضذ

  دس داکت اسپلیت ال جی ( هتش دس هجوْع  50هتش دس استفاع ّ  30) اهکاى لْلَ کطی تا هتشاژ تاال تیي یًْیت داخلی ّ خاسجی

 .ّجْد داسد

  دسجَ ساًتیگشاد دس 15دسجَ ساًتیگشاد دس تاتستاى تا هٌفی  48اهکاى استفادٍ اص داکت اسپلیت ُای سمفی ایٌْستش ال جی دس دهای

 .جْد داسدصهستاى ّ

 داکت اسپلیت ایٌْستش ال جی تک فاص هذل AB-W36GM3  اهکاى تِْیَ چٌذیي فضا سا تطْس ُوضهاى داسا هی تاضذ ّ تذلیل

 .دسصذ دس هصشف تشق صشفَ جْیی گشدد 60تؼثیَ کیت ایٌْستش تاػث هی ضْد طثك اػالم ضشکت ال جی تا 

  70استفادٍ اص تلْئشُای چٌذ سشػتَ ّ پوپ دسیي تا ُذ cm داسا تْدى کوپشسْس ، Twin Rotary  تشهْستات کٌتشلی جِت ّ

تشًاهَ سیضی ُفتگی، في سَ سشػتَ ّ سطخ صذای پاییي، داکت اسپلیت سمفی ایٌْستش ال جی سا تَ هذصْلی لاتل اػتواد تثذیل 

 .ًوْدٍ است

 ABNQ-54GM3T1 مشخصات داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مذل

 ABNQ-54GM3T1     : هذل دستگاٍ

 A+    : تشچسة هصشف اًشژی

 سمفی تْکاس   :  هْلؼیت ًصة پٌل داخلی

 داسٍ ای     :ضشایظ کاسکشد

 BTU/h  :   54000 - ظشفیت سشهایطی

 ّلت 220~240 -تک فاص     : تشق هصشفی

 اسکشال    : ًْع کوپشسْس

 داسد    : (کن هصشف)کیت ایٌْستش 

 هاٍ ضواًت کوپشسْس 18 -سال ضواًت لطؼات فٌی  2   :  هذت گاساًتی

ُای  ّ ػولکشد سشهایطی، اص سشی جذیذ داکت اسپلیت 54000BTU/Hrتا ظشفیت  ABNQ-54GM3T1 داکت اسپلیت سشد ایٌْستش ال جی هذل

اص . ُای اداسی، تجاسی ّ هسکًْی اسائَ هی گشدد ُای پیطشفتَ تشای تاهیي سشهایص ساختواى ایٌْستش ال جی است کَ تا تِشٍ گیشی اص فٌاّسی

جِت تاهیي ُْای گشم تشای داکت اسپلیت سشد ال جی ّجْد ًذاسد، ایي هذصْل تشای استفادٍ دس هٌاطك  کویل آبگرم اضافَ کشدىآًجایی کَ اهکاى 

 .ای هٌاسة هی تاضذ آب ّ ُْایی داسٍ

 دسصذی 60دّستذاس هذیظ صیست ّ فٌاّسی ایٌْستش ُْضوٌذ تِشٍ هی تشد کَ ضوي کاُص  R410a اص گاص هثشد ال جی  داکت اسپلیت جذیذتشیي

 .سا تشای دستگاٍ سلن هی صًذ +A هصشف اًشژی، سدٍ اًشژی گشیذ

 :امکانات پیشرفتو ای است کو شرکت ال جی بو محصوالت جذیذ خود افسوده،عبارتنذ از

 کٌتشل تا دّ تشهْستات .1

 ESP کٌتشل فطاس استاتیکی خاسجی .2

 فطاس استاتیک خاسجی افضایص یافتَ .3
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 (سفاسضی)سشهایص هطثْع تا سٌسْس سطْتت  .4

 هثذل دشاستی هماّم دس تشاتش خْسدگی .5

 (سفاسضی) LG Smart ThinQ فٌاّسی  .6

 سشهایص لذستوٌذ تا اهکاى لْلَ کطی طْالًی  .7

 سشهایص سشیغ .8

 کٌتشل ایٌْستش  .9

 داکت اسپلیت ال جی

تْلیذات ایي . ساب هی آیذداکت اسپلیت ال جی یکی اص پشفشّش تشیي هذصْالت ایي ضشکت کشٍ ای است کَ تشًذ هؼتثش دس صهیٌَ لْاصم خاًگی تَ ح

ضشکت جضء هذصْالت لْاصم خاًگی تا کیفیت هْجْد دس تاصاس تَ خصْظ تاصاس ایشاى است ّ سیستن ُای تِْیَ هطثْع ایي ضشکت ُوچْى دیگش 

اکت اسپیلیت ًْع ّ هذل د. لیوت داکت اسپلیت ال جی هتٌاسة تا هطخصات فٌی هذصْالت تغییش هی کٌذ.هذصْالت آى داسای کیفیت تاالیی است

 .تشای ثثت سفاسش خشیذ ّ دسیافت هطاّسٍ تا ها تواط تگیشیذ.سمفی ال جی ، ظشفیت آى تش لیوت داکت اسپیلت ال جی تاثیش گزاس است

 ABNQ-54GM3T1 ىای داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مذل ویژگی

 داسای سدٍ اًشژی +A تَ دلیل استفادٍ اص تکٌْلْژی کوپشسْس ایٌْستش 

  گْاُیداسای Eurovent 

  ُای فْق  دس داکت اسپلیت( هتش دس هجوْع  75هتش دس استفاع ّ  30) اهکاى لْلَ کطی تا هتشاژ تاال تیي یًْیت داخلی ّ خاسجی

 .ّجْد داسد

 ٍدسجَ ساًتیگشاد 54ای تا دذاکثش دهای  اهکاى استفادٍ دس هٌاطك داس 

  سٌسْس کٌتشل فطاس ّ دها دس یًْیت خاسجی 2داسای 

 ت تٌظین فطاس استاتیکی خاسجی دستگاٍ اص طشیك سیوْت کٌتشللاتلی 

 داسای سیستن تشگطت هثشد (Pump Down) 

داسای ػولکشد سشهایطی، اص سشی جذیذ داکت  48000BTU/Hr، تا ظشفیت  ABNQ-48GM3T1 داکت اسپلیت سشد ایٌْستش ال جی هذل

ُای اداسی، تجاسی ّ هسکًْی اسائَ هی  ی پیطشفتَ تشای تاهیي سشهایص ساختواىُا ُای ایٌْستش ال جی است کَ تا تِشٍ گیشی اص فٌاّسی اسپلیت

یت سشد ال جی ّجْد ًذاسد، ایي هذصْل تشای استفادٍ جِت تاهیي ُْای گشم تشای داکت اسپل کویل آبگرم اص آًجایی کَ اهکاى اضافَ کشدى. گشدد

 .ای هٌاسة هی تاضذ دس هٌاطك آب ّ ُْایی داسٍ

دس ضشایطی . دس ایي داکت اسپلیت دهای فضای داخل هی تْاًذ تْسظ دّ تشهْستات یکی دس سیوْت کٌتشل ّ دیگشی دس پٌل داخلی اًذاصٍ گیشی ضْد

کَ تفاّت صیادی تیي دهای سمف ّ کف فضا تاضذ، دّ تشهْستات هی تْاًٌذ تشای سسیذى تَ یک دهای هطثْع تَ کاس گشفتَ ضًْذ تَ طْسی کَ 

 .ُای هختلف سا همایسَ ّ تَ طْس خْدکاس تِتشیي دها سا تشای کاستشاى اًتخاب هی کٌٌذ اًذاصٍ گیشی ضذٍ دس هکاىدهاُای 

 ABNQ-48GM3T1 مشخصات داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مذل
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 ال جی تشًذ

 ABNQ-48GM3T1 هذل

 A+ تشچسة هصشف اًشژی

 سمفی تْکاس هْلؼیت ًصة پٌل داخلی

 داسٍ ای     ضشایظ کاسکشد

 ّلت 220~240 -تک فاص  تشق هصشفی

 اسکشال     ًْع کوپشسْس

 هاٍ ضواًت کوپشسْس 18 -سال ضواًت لطؼات فٌی  2 گاساًتی

 ABNQ-48GM3T1 ىای داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مذل ویژگی

 داسای سدٍ اًشژی +A  

 اهکاى لْلَ کطی تا هتشاژ تاال تیي یًْیت داخلی ّ خاسجی . 

 ٍدسجَ ساًتیگشاد 54ای تا دذاکثش دهای  اهکاى استفادٍ دس هٌاطك داس 

 سطخ صذای پاییي 

  سٌسْس کٌتشل فطاس ّ دها دس یًْیت خاسجی 2داسای 

 لاتلیت تٌظین فطاس استاتیکی خاسجی دستگاٍ اص طشیك سیوْت کٌتشل 

 ت هثشدداسای سیستن تشگص (Pump Down) 

 کاسکشد سیستن دس ضة تا کوتشیي صذا (Night Silent Operation) 

 استفادٍ اص هثشد R410a ساصگاس تا هذیظ صیست 

  ّلت 220کاسکشد تا تشق تکفاص  

 


