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داکـت اسپلیت هــای
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FL-DMI-18HRFL-DMI-24HRFL-DMI-30HRFL-DMI-36HRFL-DMI-48HRFL-DMI-60HRمدل دستگاه 

V-Ph-Hz220-240V,1Ph,50Hz220-240V,1Ph,50Hz220-240V,1Ph,50Hz220-240V,1Ph,50Hz380-450V,3Ph,50Hz380-450V,3Ph,50Hzمشخصات منبع تغذیه

سرمایش

Btu/h18000 2400030000 360005500052000ظرفیت

W1635 23002836416067006000توان مصرفی

A7.2 101318.811.1210.5جریان مصرفی

)EER( راندمانW/W3.223.063.102.542.412.54

گرمایش

Btu/h20000 2800032000 400006000062000ظرفیت

W15782250 2287320053005200توان مصرفی

A7 9.7810.50 14.58.658.9جریان مصرفی

)COP( راندمانW/W3.723.654.10 3.663.32 3.49

یونیت داخلی

r/min1650/1300/10001200/1100/10001100/1000/9001060/970/905سرعت موتور فن )کم/متوسط/زیاد( 

8 7 4تعداد مدار کویل

Hydrophilic aluminumنوع فین کویل 

m3/h880/650/3501229/1035/8251540/1255/7232100/1800/15002600/2210/1820حجم هوادهی )کم/متوسط/زیاد(

Pa0-800-160بازه فشار استاتیک خارجی 

dB(A)42/38/3341/39/3741/40/36.544/42/3957/55/5453/51/48سطح صدای یونیت داخلی )کم/متوسط/زیاد( 

mmФ25قطر لوله درین

)W*D*H( ابعاد بدنهmm880x674x2101100x774x2491360x774x2491200x874x300

)W*D*H( ابعاد بسته بندیmm1070x725x2701305x805x3151570x805x3051570x805x3301405x915x3551405x915x365

kg24.3/29.632.3/39.140.6/48.540.5/48.246/5547.4/56.1وزن بسته بندی/ خالص

یونیت خارجی

1.62 2تعداد ردیف کویل

mmФ7,Inner groove tubeΦ9.52,Inner groove tubeقطر خارجی لوله کویل و نوع آن

26488تعداد مدار کویل

m3/h2000 35004300 40007200 7500جریان هوای روی کویل

ROTARYمدل کمپرسور

GMCCبرند کمپرسور

)W*D*H( ابعاد بدنهmm800x333x554890x342x673946x410x810952x415x1333

)W*D*H( ابعاد بسته بندیmm920x390x615995x398x7401090x500x8651090x500x8851095x495x1480

kg34.5/37.245.1/48.362.9/68.567.6/72.1112.8/126109.9/123.5وزن بسته بندی/ خالص

R410A مبرد

MPa4.2/1.5فشار طراحی

مشخصات 
لوله های مبرد

mm(inch)6.35mm(1/4”)/12.7mm(1/2”)9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)گاز / مایع

m30 50 7565 75حداکثر طول لوله کشی

m20 25 30حداکثر ارتفاع لوله کشی

دمای عملکرد 
دستگاه

C17~32/0~30°یونیت داخلی ) گرمایش/سرمایش(

C-15~50-/-15~24°یونیت خارجی )گرمایش/سرمایش(

A+AA+Bگرید انرژی در حالت سرمایش

++Aگرید انرژی در حالت گرمایش

    

FL-DM-18HRFL-DM-24HRFL-DM-36HRFL-DM-48HRFL-DM-60HRمدل دستگاه

V-Ph-Hz240-220V,1Ph,50Hz240-220V,1Ph,50Hz240-220V,1Ph,50Hz415-380V,3Ph,50Hz415-380V,3Ph,50Hzمشخصات منبع تغذیه

سرمایش

Btu/h1800024000360004800055000ظرفیت

 W17502329.1 3505.3 4658.3 5355.3توان مصرفی

A7.811.718.09.211جریان مصرفی

)EER( راندمانW/W3.013.02 3.01 3.02 3.01 

گرمایش

Btu/h1900026000390005500060000ظرفیت

 W16302230 3352 4741 5172توان مصرفی

A7.39.717.58.39.3جریان مصرفی

)COP( راندمانW/W3.42 3.41 3.40 

یونیت داخلی

3تعداد ردیف لوله کویل

mm1.41.3فاصله فین کویل

Hydrophilic aluminumHydrophilic aluminum(Golden)نوع فین کویل

mmΦ7,Inner groove tubeقطر خارجی لوله کویل و نوع آن

78تعداد مدار کویل

)W*D*H( ابعاد بدنه mm880x674x2101100x774x2491200x874x300

)W*D*H( ابعاد بسته بندیmm1070x725x2701305x805x3151405x915x365

Kg23.8/29.532.6/3933.2/40.346/54.5وزن بسته بندی/ خالص

980/815/7301350/1150/9501700/1280/9502150/1800/14002400/1850/1490حجم هوادهی )دور کم/دور متوسط/دور زیاد(

Pa0-800-160بازه فشار استاتیک خارجی 

dB(A)44/41/3943/40/3745/41.5/38.548/45/4251.7/46.9/44.4سطح صدای )دور کم/دور متوسط/دور زیاد( 

mmODΦ25mmقطر لوله درین

یونیت خارجی

Hydrophilic aluminumHydrophilic aluminum(Golden)نوع فین کویل

mmФ7,Inner groove tubeФ9.52,Inner groove tubeФ7,Inner groove tubeقطر خارجی لوله کویل و نوع آن

45488تعداد مدار کویل

r/min890825770/850765765سرعت موتور فن

)W*D*H( ابعاد بدنه mm770x300x558890x342x673946x410x810900x350x1170

)W*D*H( ابعاد بسته بندیmm900x348x615995x398x7401090x500x8851032x443x1307

kg36.5/38.852.9/55.975.6/80.498.6/109.399.7/111.2وزن بسته بندی/ خالص

RotaryScrollنوع کمپرسور

dB(A)626059.56363.3سطح صدای یونیت خارجی

R410A مبرد

mm(inch)6.35mm(1/4”)/12.7mm(1/2”)9.52mm(3/8”)/15.9mm(5/8”)9.52mm(3/8”)/19mm(3/4”)گاز/مایعسایز لوله های ارتباطی

Wired Controlکنترل کننده 

CapillaryThrottle valveنوع وسیله انبساطی

دمای عملکرد یونیت خارجی
C18 ~ 43°سرمایش

C-7 ~ 24°گرمایش

دمای محیط داخل
C17~32°سرمایش

C0~30°گرمایش

m2550حداکثر طول لوله کشی

m1530حداکثر ارتفاع لوله کشی

CA°گرید انرژی در حالت سرمایش

++Aگرید انرژی در حالت گرمایش

M Series Duct SplitM Series Duct Split - Inverter

M Series Duct Split - Inverter M Series Duct Split M داکت اسپلیت های سرد و گرم تک الکتریک سری  M داکت اسپلیت های سرد و گرم اینورتر تک الکتریک سری  


