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UNاسپـلیت هـای سرد و گـرم تـک الکتریک _ سری



UNF اسپلیت های دیواری سرد و گرم تک الکتریک سریWall Mounted Split UNF series          

BTS-UNF-9HRBTS-UNF-12HRBTS-UNF-18HRBTS-UNF-24HRBTS- UNF-30HRمـدل دستگاه 

مشخصات کلی دستگاه

ظرفیت
W26383500527570008823سرمایش

W27843663542271808970گرمایش

توان مصرفی
W8201080164021702860سرمایش

W7701010 150019802750گرمایش

جریان مصرفی
A3.74.7078.612.5سرمایش

A3.14.26.57.911.3گرمایش

)EER( راندمان سرمایشW/W3.213.243.223.233.07

)COP( راندمان گرمایشW/W3.613.633.6153.6253.41

V/Ph/Hz220~240/1/50منبع تغذیه

R410A مبرد

g560880108017502100مبرد شارژ شده

m³/h390/470/550410/500/590680/810/900950/1100/12001100/1200/1305حجم هوادهی ) تند/ متوسط / کند (  

dB(A)34/38/4236/40/4440/44/4840/45/4842/46/49صدای یونیت داخلی 

dB(A)5153565758صدای یونیت خارجی

Kg8811.51416وزن یونیت داخلی )خالص ( 

Kg25.529384857وزن یونیت خارجی  )خالص (

مشخصات یونیت داخلی
ابعاد

)W*D*H(خالصmm750×200×285750×200×285900×225×3101082×233×3301082×233×300

)W*D*H(بسته بندیmm880×290×370820×277×347970×302×382  1205×317×4001130×300×395

16.9قطر لوله درین  )قطر خارجی(

مشخصات یونیت خارجی

Rotaryنوعکمپرسور

YDK25-6 YDK25-6YDK31-6A YDK69-6BYDK86-6Bموتور فن

ابعاد
)W*D*H(خالصmm660×240×500 730×285×545800×315×545825×310×655825×310×655

)W*D*H(بسته بندیmm780×345×570847×362×615920×400×620945×435×7251020×430×770

لوله های اتصال
mm6قطرلوله مایع

mm9.5121215.915.9قطرلوله گاز

محدوده دمای اتاق
C  17 ~ 30°سرمایش

  C0 ~ 27°گرمایش

محدوده دمای محیط
C 18 ~ 43°سرمایش

  C-7 ~ 24°گرمایش

m5 - 155 - 158 - 2010 - 2510 - 25   متراژ لوله )طول لوله کشی / ارتفاع لوله کشی (

UN اسپـلیت هـای ایستـاده سرد و گرم مخصوص منـاطق حـاره ای و معتدل سریUN Series Floor Standing Split

BTFS-UN-36HT3BTFS-UN-48HT3BTFS-UN-60HT3مـدل دستگاه 

مشخصات کلی دستگاه

ظرفیت
W91001230017000سرمایش

W99001420018000گرمایش

توان مصرفی
W300040005520سرمایش

W295043005391گرمایش

جریان مصرفی
A13.6914.5سرمایش

A13.21013.2گرمایش

W367070009550حداکثرتوان مصرفی

A201515.5حداکثر جریان مصرفی

)EER( راندمان سرمایشW/W3.033.073.08

)COP( راندمان گرمایشW/W3.363.33.34

V-Ph-Hz240 ~ 220 - 1 - 50380 ~ 415 - 3 - 50380 ~ 415 - 3 - 50منبع تغذیه 

m³/h390/470/550410/500/590680/810/900 حجم هوادهی ) تند/ متوسط / کند (  

R410A مبرد

g222033003600 مبرد شارژ شده

Mpa4.24.154.15حداکثر فشار خروجی کمپرسور

Mpa1.21.151.15حداکثر فشار ورودی کمپرسور

m³/h210019001900 حجم هوا

dB(A)575757صدای یونیت داخلی

dB(A)585858صدای یونیت خارجی

Kg575454وزن یونیت داخلی )خالص(

Kg61101101وزن یونیت خارجی )خالص(

مشخصات یونیت داخلی

لوله
Inner-grooved copperنوع

mm9.529.529.52قطر

YDK138-8مدلموتور فن

ابعاد
)W*H*D( ابعاد خالصmm580×1925×400

)W*H*D(  ابعاد بسته بندیmm690×2100×565

مشخصات یونیت خارجی

RotaryScrollScrollنوع کمپرسور

ابعاد
)W*H*D(  خالصmm975 (1045) ×803×390 950 (1010) ×1260×340940×1320×340

)W*H*D( بسته بندیmm1105×890×4951100×1370×4301080x1490x460

لوله های اتصال
mm69.59.5قطر لوله مایع

mm15.919.119.1قطر لوله گاز

محدوده دمای اتاق
C18 ~ 32°سرمایش

C0 ~ 27°گرمایش

محدوده دمای محیط
C-15 ~ 52°سرمایش

C-7 ~ 30°گرمایش

m15-25متراژ لوله )طول لوله کشی / ارتفاع لوله کشی (

UN اسپلیت های دیواری سرد و گرم اینورتر تک الکتریک سریWall Mounted Split UN series- Inverte

BTS-UN-9HRBTS-UN-12HRBTS-UN-18HRBTS - UN - 24HRBTS - UN - 30HRمـدل دستگاه 

مشخصات کلی دستگاه

 ظرفیت 
W260035305300706010000سرمایش

W275035305350765810250گرمایش

 توان مصرفی
W8101050155121903267سرمایش

W800923144121202980گرمایش

 جریان مصرفی
 A3.6 (1.1-6)5.6 (1.5-8.5)7.5 (2.5-10)9 (3.6-13)16.5 (5-17)سرمایش

A3.4 (1.3-6.8)4.7 (1.7-7.3)7.4 (2.3-10)8.5 (3.5-12.5)15.5 (5-16)گرمایش

)EER( راندمان سرمایشW/W3.21 3.36 3.42 3.22 3.06 

)COP( راندمان گرمایشW/W3.44 3.82 3.71 3.61 3.44 

V/Ph/Hz220~240/1/50منبع  تغذیه

R410A مبرد

g750660110015002500 مبرد شارژ شده

Mpa4.15حداکثر فشار خروجی  کمپرسور

Mpa1.15حداکثر فشار ورودی  کمپرسور

مشخصات یونیت داخلی

اواپراتور

mm7قطر لوله 

mm0.095ضخامت فین

mm1.31.31.41.31.3 فاصله فین

FPI1919181919 فین در هر اینچ

rpm1080/1000/8001330/1180/9001280/1130/9001180/1050/9001250/1100/900سرعت موتور ) کند/ متوسط / تند (  

dB (A)39/33/2941/39/3546/44/4150/45/4253/48/45سطح صدا

m³/h600/570/520650/600/540850/810/7001300/1100/9001600/1400/1250حجم هوادهی ) کند/ متوسط / تند (  

ابعاد
)WxDxH( خالص mm750×200×285837×205×296900×225×3101082×233×3301250×253×360

)WxDxH( بسته بندی mm800×265×345910×280×360970×302×3821155×312×3971340×355×445

Kg810111418وزن 

 )OD(  قطر لوله درینmm16.9

m2طول لوله درین 

مشخصات یونیت خارجی

کمپرسور
Rotaryنوع

W26653090405072009500ظرفیت   

m³/h15001800220030004500دبی هوای فن  

کندانسور

Copper-innergrooveنوع لوله

mm79.52قطر لوله

mm0.095ضخامت فین

mm1.31.4 فاصله فین

FPI2018فین در اینچ 

dB (A)5152565760 سطح صدا

Kg2522.5284051وزن 

ابعاد
)WxDxH(  خالص mm720×225×545705×279×530785×300×555825×310×655900×350×700

)WxDxH( بسته بندیmm835×382×600825×345×595888×367×590945×435×7251020×430×770

لوله های اتصال
mm6.359.52قطر لوله مایع  

mm9.529.5212.715.8815.88قطر لوله گاز

C-7 ~ 46/ 17 ~ 32° محدوده دمای کارکرد محیط داخلی / خارجی

m5 - 155 - 158 - 2010 - 2510 - 25  متراژ لوله )طول لوله کشی / ارتفاع لوله کشی (

Aگرید انرژی سرمایشی

Wall Mounted Split UN seriesWall Mounted Split UN series - InverterFloor Standing Split UN Series

تایمرتایمرتایمر

سیستم محافظت خودکارسیستم محافظت خودکارسیستم محافظت خودکار

مقاوم در برابر خوردگیمقاوم در برابر خوردگیمقاوم در برابر خوردگی

کم صداکم صداکم صدا

سیستم عیب یابی خودکارسیستم عیب یابی خودکارسیستم عیب یابی خودکار

سازگاری با محیط زیستسازگاری با محیط زیستسازگاری با محیط زیست

سیستم یخ زداییسیستم یخ زداییسیستم یخ زدایی

سیستم اعالم نشتی گازسیستم اعالم نشتی گازسیستم اعالم نشتی گاز

سیستم راه اندازی خودکارسیستم راه اندازی خودکارسیستم راه اندازی خودکار

شستشوی آسان فیلترشستشوی آسان فیلترشستشوی آسان فیلتر

آلیاژ با کیفیت باالآلیاژ با کیفیت باال

اینـورتـر

آلیاژ با کیفیت باال


