
ــر را  ــوع کول ــن ن ــد. ای ــد ســرما می کن ــه گاز، تولی ــع ب ــع و ســپس مای ــه مای ــل گاز ب ــا تبدی ــه ب ــی اســت ک ــه مطبوع ــر گازی، سیســتم تهوی کول
ــزا  ــد مج ــپلیت ها از دو واح ــا اس ــه ی ــای دوتک ــراع کرد.کولره ــادی اخت ــال ۱۹۰۲ می ــر )Willis Haviland Carrier( در س ــس هاویلندکری ویلی
ــی  ــت داخل ــردد و یونی ــب می گ ــاختمان نص ــارج از س ــه در خ ــت ک ــور اس ــور و کندانس ــامل کمپرس ــی ش ــت خارج ــوند، یونی ــاخته می ش س
ــر  ــی و اینورت ــدل معمول ــامل دو م ــا ش ــوع کولره ــن ن ــرد. ای ــای می گی ــاختمان ج ــل س ــرار دارد در داخ ــور( در آن ق ــر )اواپرات ــد تبخی ــه واح ک
ــی کمتــر می باشــد. ــه مــدل معمول ــرژی نســبت ب ــا شــصت درصــد ) البتــه در شــرایط ایــده آل ( مصــرف ان ــر، ت می باشــند کــه در مــدل اینورت

ــا جایــی اتفــاق می افتــد کــه ترموســتات  ــه داخــل برمی گرداننــد ایــن کار ت ــه حالــت خنــک ب ــه را گرفتــه و ب کولر هــای گازی، هــوای گــرم خان
ــه دمــای دلخــواه برســد. مایــع مبــرد، گرمــا را گرفتــه بخــار می شــود و محیــط را خنــک می کنــد.  ب

اسپـلیـت دیـواری
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قــابلیــت هــا

جدول مشخصات فني اسپلیت هاي دیواري

  تولید در ظرفیت ها و مدل های مختلف
  دارای تکنولوژی توربو، در حالت سرمایش و گرمایش

DC INVERTER استارت آرام وکارکرد کم صدا با بهره گیری ازتکنولوژی  
  دارای تکنولوژی وزش باد سه بعدی به صورت 36۰ درجه

  دارای تایمر ۲4 ساعته و حالت خواب
  دارای سیستم برفک زدایی هوشمند

  دارای حالت مستقل کاهش رطوبت فضا 

 دارای سیستم عیب یاب خودکار
 دارای تکنولوژی محافظت از فضای سرد

 Inner- grooved Tube دارای مبدل های 
  دارای فین های با پوشش ضد خوردگی
 دارای سیستم راه اندازی مجدد خودکار 

 مجهز به قفل کودک

3D DC Inverter R410a
REFRIGERANTE

TWS-N24-H21-I TWS-N18-H21-I TWS-N12-H21-I TWS-N09-H21-I

220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 V/Hz/ph

7000 (4500_9500) 5400 (3200_7600) 3500 (1250_5800) 2700 (1250_4200) W

8000 (3000_10000) 5500 (3200_7800) 3650 (2400_4900) 2750 (1250_4300) W

9.5 (4.5 _ 14) 6.3 (2.1 _ 9.7) 4.3 (1.5 _ 5) 3.7 (1.5 _ 4.4) A

10 (3.5 _ 13) 7 (2.8_ 8.9) 4.5 (2.6 _ 5.8) 3.7 (2 _ 5.7) A

3.3 3.5 3.6 3.3 W/W

3.3 3.6 3.7 3.6 W/W

≥ 1050 ≥ 850 ≥ 500 ≥ 450 m3/hr

39.5-49 37-45 34-40 33-39 db(A)

56-57 47-51 46-51 48-51 db(A)

1095*265*325 1018*220*320 790*268*214 750*252*197 mm

874*593*347 874*593*347 762*539*347 762*539*347 mm

17/45 15/40 11/29 10/29 Kg   /

1166*307*376 1107*291*382 850*266*318 806*248*306 mm

971*665.5*430 971*665.5*430 876*607.5*366 876*607.5*366 mm

19/49 17/44 13/32 11/32 Kg   /

1/4 1/4 1/4 1/4 in

3/8 3/8 1/2 1/2 in

15 15 15 15 m

5 5 5 5 m

14-21 18-26 23-42 38-47

R410A R410A R410A R410A

ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

)W*H*D(

( )

( )

)W*H*D(

EER  

COP  

m 



نحوه نامگذاری اسپلیت دیواری
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Wall-mounted split  codding

Model Nomenclature:

Tahvieh

Wall-mounted split 

Tropical
Non-Tropical

Cooling
Heating & cooling

R 407C
R 410A

1 ph
3ph

Indoor
Outdoor

Nominal cooling capacity*1000 *1000 Btu/hr




