
فقط با ضمانت

Mansana Series Air Conditioners

پـیشـرفتـه کـمپـرسـور 
کمپرسور پیشرفته به منظور فراهم آوردن هوایی خنک و لذت بخش  

پـنل قـابـل شستشـو آسـان

پنل های نسل سوم با پوشش مقاوم در برابرلکه ها، جهت ایجاد امکان شستشوی آسان

تـایمر راه انـدازی کمپـرسور

جهت جلوگیری از آسیب دیدن کمپرسور در روشن و خاموش شدن مکرر دستگاه

رطوبت زدایی در دمای ثابت

قابلیت رطوبت گیری محیط بدون کاهش دمای اتـاق جهت افـزایش راحتی افـراد

Mansana Series Air Conditioners

اسپـلیـت هــای

اسپـلیت دیـواری سرد و گـرم مخصوص منـاطق معتـدل 
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سیستم یخ زدایی

شستشوی آسان فیلتر

سیستم عیب یابی خودکار

آلیاژ با کیفیت باال

سازگاری با محیط زیست

کم صدا

سیستم محافظت خودکار

تایمر 

مقاوم در برابر خوردگی

 سیستم اعالم نشتی گاز

 سیستم راه اندازی خودکار 

مجهز به سیستم دیفراست برای کارکرد در دمای محیط پایین زمستان

فیلتــر قابــل شستشــو بــه منظــور ممانعــت از ورود گــرد و غبــار و ذرات معلــق 
بــه فضــای تهویــه

ــرای  ــن کار ب ــتم در حی ــزای سیس ــی اج ــوع خراب ــانگر ن ــتم نش دارای سیس
ــر ــر راحت ت ــی و تعمی ــب یاب عی

جهــت تنظیــم روشــن و خامــوش کــردن دســتگاه در مواقــع غیــر ضــروری

دارای کندانسور و اواپراتور مقاوم در برابر خوردگی

استفاده از مبرد R410A جهت حفاظت از محیط زیست

استفاده از آلیاژ مقاوم در برابر خوردگی و فرسایش

اعالم کمبود گاز مبرد در مواقع نشتی گاز دستگاه

مجهز به سیستم راه اندازی خودکار در مواقع قطع و وصل برق

ــت  ــی جه ــی و خارج ــای داخل ــدا در یونیت ه ــم ص ــن ک ــتفاده از موتورف اس
ــده ــن آرامــش مصــرف کنن تامی

ــتم  ــودکار در سیس ــظ خ ــتفاده از محاف ــا اس ــاژ ب ــرات ولت ــت در تغیی حفاظ
کنتــرل جهــت جلوگیــری از آســیب بــه قطعــات دســتگاه در هنــگام شــوک 

الکتریکــی

کندانســور و اواپراتــور بــا لوله هــای شــیار داخلــی 
و پوشــش  Gold fin  مقــاوم در برابــر خوردگــی

ــد در  ــدا و قدرتمن ــم ص ــن ک ــتفاده از موتورف اس
ــی  ــت خارج یونی

استفاده از کمپرسورهای روتاری با راندمان باال 

یونیت داخلی

کنـتـرل

مبدل حرارتی

کمپـرسـور

موتـورفـن

خنک کنندگی قوی

مدل مانسانا از کمپرسوری قوی و طراحی منحصر بفردی استفاده میکند تا برای راحتی هرچه بیشتر شما هوایی خنک ایجاد کند.

خنک کنندگی سریع

این مدل به تکنولوژی پیشرفته ای مجهز شده است،که می تواند تنها در6 ثانیه پس از استارت به حداکثر توان خود برسد.

جریان هوای سه بعدی

این مدل، دارای گردش افقی و همچنین امکان گردش عمودی اتوماتیک است که جریان هوای یکنواخت و لذت بخشی را فراهم می کند.

سیستم حالت خوابتایمر
تشخیص خودکار

ABS مواد

Mansana Series Air Condit ioners اسپـلیت هـای تـک الـکتـریـک مـدل مـانسـانــا                                                                                                                                       

FL-Mansana(F)-09HRFL-Mansana(F)-12HRFL-Mansana(F)-18HRFL-Mansana(F)-24HRFL-Mansana(F)-30HRمــــدل
Ph-V-Hz220-240V,1Ph,50Hz220-240V,1Ph,50Hz220-240V,1Ph,50Hz220-240V,1Ph,50Hz220-240V,1Ph,50Hzمنبع تغذیه

سرمایش

Btu/h900011000170002100028500ظرفیت
W8201007155719242530توان ورودی

A3.84.67.18.811.8جریان مصرفی
W/W3.23.23.23.23.3راندمان

گرمایش

Btu/h900011000170002100029800ظرفیت
W730948146618112450توان ورودی

A3.44.36.78.311.5جریان مصرفی
W/W3.63.43.43.43.5راندمان

W12001850218730373018حداکثر توان مصرفی
A6.58.412.313.9716.4حداکثر جریان

A212336.34872جریان راه اندازی

کمپرسور

ROTARYROTARYROTARYROTARYROTARYنوع
W2770/27903590/36255460/55006845/68708915/8945ظرفیت

W660/672845/89512951610/16552095/2192توان ورودی
A3.05/2.853.85/3.755.90/5.757.45/7.259.95/10.35جریان نامی

W40.043.071.077.0100.0توان ورودیموتور یونیت داخلی
)Hi/Mi/Lo( سرعتr/min1240/950/8001150/1020/9001140/950/8001120/1020/9501210/1080/900

کویل یونیت داخلی

22223تعداد ردیف
mm1.31.41.41.41.4فاصله فین ها

Hydrophilic aluminumHydrophilic aluminumHydrophilic aluminumHydrophilic aluminumHydrophilic aluminumنوع فین
mmInner groove tube,Ф7Inner groove tube,Φ7Inner groove tube,Φ7Inner groove tube,Φ7Inner groove tube,Φ7نوع و قطر خارجی لوله کویل

)Hi/Mi/Lo( دبی هوای یونیت داخلیm 3/h500/380/280560/470/350785/623/5001056/948/8721370/1200/980
)Hi/Mi/Lo( سطح صدای یونیت داخلیdB(A41.5/34/27.540/36/3241/35.5/31.545.5/43/4150.7/46.8/40.7

ابعاد یونیت داخلی
)W*D*H( خالص mm722x187x290802x189x297965x215x3191080x226x3351259x282x362

)W*D*H( بسته بندیmm790x270x375875x285x3801045x305x4101155x415x3201340x450x385
Kg8.3/10.79.1/11.611.9/15.314.4/18.322.4/28.3 وزن بسته بندی/خالص 

W63.563.0144.0144.0133.0توان ورودیموتور فن یونیت خارجی
)Hi/Mi/Lo(سرعتr/min748810850850/750870/820

کویل یونیت خارجی

12232تعداد ردیف
mm1.31.4 1.4 1.4 1.4فاصله فین ها

Hydrophilic aluminumHydrophilic aluminumHydrophilic aluminumHydrophilic aluminumHydrophilic aluminumنوع فین
mmInner groove tube,Φ7Inner groove tube,Φ7Inner groove tube,Φ7Inner groove tube,Φ7Inner groove tube,Φ7نوع و قطر خارجی لوله کویل

dB(A525455.55661.4سطح صدای یونیت خارجی

ابعاد یونیت خارجی
)W*D*H( خالص mm720x270x495720x270x495845x363x702845x363x702946x410x810

)W*D*H(   بسته بندیmm835x300x540835x300x540965x395x775965x395x7751090x500x885
Kg27.6/29.628.7/30.847.1/50.454.3/57.763.97/70.3 وزن بسته بندی/خالص 

KgR410A/0.68R410A/1.03R410A/1.32R410A/2.18R410A/2.4نوع و وزن مبرد
MPa4.2/1.54.2/1.54.2/1.54.2/1.54.2/1.5فشار طراحی

لوله کشی مبرد
mm(inch6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)گاز / مایع 

m2020202525حداکثر طول مجاز لوله کشی
m8881010حداکثر ارتفاع لوله کشی

(Remote Control)(Remote Control)(Remote Control)(Remote Control)(Remote Control)نوع ترموستات
C17~3017~3017~3017~3017~30°دمای کارکرد

دمای محیط
C17~32/0~3017~32/0~3017~32/0~3017~32/0~3017~32/0~30°یونیت داخلی)گرمایش/ سرمایش(
C18~43/-7~2418~43/-7~2418~43/-7~2418~43/-7~2418~43/-7~24°یونیت خارجی)گرمایش/سرمایش(

)

)

)


