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ساخت کرهساخت کره

60%+13% 
صـــرفه جــویی بیشتر در انــرژی

ایــن تکنولــوژی از قابلیــت اســکن هوشــمند برخــوردار اســت و بــا اســتفاده از ایــن قابلیــت، موقعیــت 
را  خنکــی   میــزان  و  بــاد  پرتــاب  جهــت  آن،  اســاس  بــر  و  کــرده  شناســایی  را  فــرد  جابجایــی  و  مکانــی 
 تنظیــم مــی کنــد. بــازده انــرژی NEXT PLUS INVERTER، بــا اســکن هوشــمندی کــه در خــود دارد، بــه 

اندازه ی 13 درصد بیشتر از هر سیستم تهویه مطبوع خانگی دیگر است.



ساخت کرهساخت کره

استریلیزه سازی قدرت پرتاب باد
99.9% 13m

+ویژگی های بیشتر60%
صرفه جویی در مصرف انرژی 

به همراه کارکردهای بیشتر
سیســتم تهویــه مطبــوع جدیــد ال جــی، کارکردهــای متنوعــی دارد کــه راحتــی کاربــران و 
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــه ی آنه ــرض در هم ــش ف ــورت پی ــه ص ــرژی ب ــرف ان ــی در مص ــه جوی  صرف

شده است.
اینورتــر NEXT ONE ال جــی، یکــی از بهتریــن سیســتم هــای تهویــه مطبــوع خانگــی اســت. عالوه 
ــزل شــما  ــی من ــوع فضــای داخل ــرای هــر ن ــن طراحــی را دارد و ب ــن مــدل شــیک تری ــر آن، ای ب

مناســب اســت.

 کـنتـرل
 مصـرف
ــرژی انـ



ساخت کرهساخت کره

 فیلتر محافظ چند مرحله ای طراحی شده 
3M با تکنولوژی

PLASMASTER یونیزه کننده ی

پاک کنندگی خودکار

فیلتر محافظ دوگانه

PLASMASTER فیلتر
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ویژگی های منحصر به فرد

اسکن هوشمند

کمپرسور مخصوص مناطق گرمسیری

پره )فین(های طالیی

نمایشگر مصرف انرژی

تکنولوژی اینورتر

کنترل مصرف انرژی

صرفه جویی در مصرف انرژی دوام و طول عمر زیاد مراقبت کامل از سالمت

مبــدل  همــراه  بــه  پیشــرفته  اینورتــر  تکنولــوژی 
بــاال، باالتریــن ســطح  بــازده  بــا   حرارتــی و کمپرســور 
بهــره وری انــرژی در بیــن محصــوالت سیســتم هــای 

تهویــه مطبــوع را بــه ارمغــان آورده اســت.

و  گرمســیری  نواحــی  مخصــوص  کمپرســور   ترکیــب 
پــره هــای طالیــی در بخــش بیرونــی، بــه مانــدگاری 
کمــک  جــی  ال  مطبــوع  تهویــه  سیســتم   عملکــرد 

کنند. می 

فیلترهــا و یونیــزه کننــده هــای مــدرن و جدیــد ایــن 
 سیســتم ، در برابــر مــواد و موجــودات مضــری ماننــد بــو، 
باکتــری هــا، ویــروس هــا و مــواد حساســیت زا از کاربــر 

حفاظــت مــی کنــد.

20 متر قدرت پرتاب باد

19DB سطح صدای فوق العاده کم در حد

حالت خواب عمیق نصب سریع و آسان

خنک کنندگی سریع

پرتاب باد در چهار جهت
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خنک سازی قدرتمند راحت نصب سریع و آسان

بــه  و  متــری  تــا فاصلــه ی 20   جریــان هــوای ســرد، 
همــه ی گوشــه هــای اتــاق شــما مــی رســد. بــه ایــن 
ترتیــب ، دمــای هــوای خــارج از منــزل هرچــه کــه باشــد، 

ــود. ــد ب ــایند خواه ــک و خوش ــاق خن ــای ات فض

پاییــن  جــی  ال  مطبــوع  تهویــه  هــای  سیســتم 
هــای  سیســتم  میــان  در  را  صــدا  ســطح  تریــن 
بــه  امتیــاز،  دارد.ایــن  خانگــی  مطبــوع  تهویــه 
BLDC منحصــر بــه فــرد   خاطــر وجــود موتورهــای 
ایــن  در  مــورب  هــای  پــره  تکنولــوژی  و  جــی  ال 

اســت. هــا  سیســتم 

طراحــی دقیــق اجــزای مربــوط بــه قســمت نصــب 
سیســتم تهویــه مطبــوع ال جــی، امــکان نصــب ســاده 

آن را فراهــم آورده اســت.



ساخت کرهساخت کره

3M فیلتر فیلتر
PLASMASTER 

یونیزه کننده ی 
PLASMASTER

پاک کنندگی
 خودکار

حالت خواب 
عمیق

15متر قدرت
 پرتاب باد
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پرتاب باد 
در چهار جهت

خنک کنندگی 
سریع

سطح صدای
 فوق العاده کم 

19DB در حد

نصب سریع 
و آسان
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طالیی 
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مصرف انرژی

تکنولوژی 
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 محافظ دوگانه

مصرف انرژی
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 پرتاب باد
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مصرف انرژی 3M فیلتر

حالت خواب 
عمیق

سطح صدای
 فوق العاده کم 

19DB در حد

3M فیلتر پاک کنندگی 
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مصرف انرژی
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 پرتاب باد

10

یونیزه کننده ی 
PLASMASTER

پاک کنندگی
 خودکار

حالت خواب 
عمیق

پرتاب باد 
در چهار جهت

خنک کنندگی 
سریع

سطح صدای
 فوق العاده کم 

19DB در حد

نصب سریع 
و آسان

پره)فین(های
طالیی 

 نمایشگر
مصرف انرژی

تکنولوژی 
Vاینورتر

فیلتر 
 محافظ دوگانه

مصرف انرژی

60°C

 کمپرسور
 مخصوص

مناطق گرمسیری

یونیزه کننده ی 
PLASMASTER

پاک کنندگی
 خودکار

20 متر قدرت
 پرتاب باد

20

پرتاب باد 
در چهار جهت

خنک کنندگی 
سریع

نصب سریع 
و آسان

پره)فین(های
طالیی 

فیلتر 
 محافظ دوگانه

60°C

 کمپرسور
 مخصوص

مناطق گرمسیری

فیلتر 
 محافظ دوگانه

خنک کنندگی 
سریع

پره)فین(های
طالیی 

60°C

 کمپرسور
 مخصوص

مناطق گرمسیری

حالت خواب 
عمیق

سطح صدای
 فوق العاده کم 

19DB در حد

پاک کنندگی
 خودکار

10 متر قدرت
 پرتاب باد

10

پرتاب باد 
در چهار جهت
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طالیی 
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 کمپرسور
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مناطق گرمسیری

60°C

صرفه جویی در مصرف انرژی :
ــرف  ــتر و ص ــی بیش ــرژی، از خنک ــرف ان ــی در مص ــه جوی ــد صرف ــن آوری جدی ــا ف  ب

ــد. ــذت ببری ــر ل ــه کمت هزین

: )SMART SCAN( اسکن هوشمند
بــا اســتفاده از ایــن قابلیــت موقعیــت مکانــی و جابجایــی فــرد شناســایی شــده و بــر 

اســاس آن جهــت پرتــاب بــاد و میــزان خنکــی تنظیــم مــی گــردد.

کنترل مصرف انرژی :
ــری  ــس حداکث ــرژی فشــار داده شــود، فرکان ــرل مصــرف ان ــه عملکــرد کنت ــر دکم اگ
موتــور محــدود مــی شــود تــا میــزان مصــرف انــرژی کنتــرل شــود، کــه در 3 مرحلــه 

قابــل انجــام اســت.

نمایشگر مصرف انرژی : 
در صــورت یکبــار فشــار دادن دکمــه نمایشــگر مصــرف انــرژی، میــزان مصــرف انــرژی 
در آن لحظــه نشــان داده مــی شــود و در صــورت فشــار مجــدد دکمــه میانگیــن مصــرف 
انــرژی طــی زمــان روشــن بــودن دســتگاه )برحســب کیلــووات( نشــان داده مــی شــود.

پره طالیی ) فین هایی با روکش طالیی ( : 
دســتگاه  خارجــی  قســمت  در  طالیــی   ) هــای  فیــن   ( هــای  پــره  بکارکیــری   بــا 
) کندانســور (، مبــدل حرارتــی از خوردگــی و فرســایش حاصــل از شــرایط آب و 

ــد. ــی مان ــان م ــی در ام ــی خارج هوای

: PLASMASTER آیونایزر
دو میلیــون یــون پالسمســتر، هوایــی کامــاًل پــاک و ســالن را بــه همــراه آرامــش بــرای 

کاربــر بــه ارمغــان مــی آورد.

کمپرسور مخصوص مناطق گرمسیری :
ــن  ــما ای ــتگاه ش ــاری دس ــن روت ــوژی توی ــه تکنول ــز ب ــور مجه ــتفاده از کمپرس ــا اس ب
 قابلیــت را دارد کــه بــه راحتــی تــا دمــای 60 درجــه ســانتیگراد مــورد اســتفاده 

قرار گیرد.

: PLASMASTER فیلتر
سیســتم فیلتراســیون )تصفیــه( پالســمای ال جــی، کاربــر را از هرگونــه بــو و ذرات 

معلــق مضــر موجــود در هــوا در امــان نگــه مــی دارد.

: MULTI-PROTECTION فیلتر
فــن آوری منحصــر بــه فرد 3M ال جــی با فیلتــر 3M MULTI-PROTECTION ، گرد 
و غبــار، ویــروس و مــواد آلــرژی زا را از محیــط گرفتــه و آنهــا را غیرفعــال مــی گردانــد.

: DUAL فیلتر محافظ دوگانه
 فیلتــر محافــظ دو گانــه ال جــی ، ذرات گــرد و غبــار موجــود در هــوا را از محیــط 

می گیرد.

20

پرتاب باد تا 20 متر : 
دســتگاه هــای تهویــه مطبــوع ال جــی، هــوای خنــک را تــا فاصلــه 20 متــر در سرتاســر 
 محیــط هدایــت کــرده و فضایــی خنــک را در فضاهــای بــزرگ بوجــود مــی آورد. 

) TITAN BIG II  و  TITAN BIG I PLUS تنها در مدل های (

پرتاب باد 4 جهته : 
ایــن سیســتم ســبب مــی شــود تــا بــا توزیــع بــاد در چهــار جهــت، تمامــی فضــای کاربــر 

بــه طــور یکســان خنــک شــود.

تمیز کننده خودکار : 
دســتگاه هــای تهویــه مطبــوع ال جــی، قــادر بــه رفــع باکتــری هــا و بوهــای نامطبــوع 

ــر روی ِاواپراتــور یونیــت داخلــی مــی باشــد. موجــود ب

نصب سریع و آسان :
ــی،  ــوع ال ج ــه مطب ــتم تهوی ــب سیس ــمت نص ــه قس ــوط ب ــزای مرب ــق اج ــی دقی طراح

ــت. ــم آورده اس ــاده آن را فراه ــب س ــکان نص ام

حالت خواب عمیق:
با کنترل دما، محیطی بسیار آرام و راحت را ایجاد می کند.

2015 AIR CONDITIONERS

BV096STQ
BV126STQ
BV186STQ
BV246STQ

NV096TQ
NV126TQ
NV186TQ
NV246TQ

TV306STQ

AV096MTQ
AV126MTQ
AV186MTQ
AV246MTQ

RV186STQ
RV246STQ

S096TQ
S126TQ
S186TQ/TC
S246TQ/TC

S306TQ2
S366TQ2
S306TC2
S366TC2

S096MQ
S126MQ
S186MQ
S246MQ



ساخت کرهساخت کره

ECO eye

ECO eye

MEPS 3.0

مشکالت راه حل

افزایش قیمتها بازدهی باال و راحتی بیشتر با اسکن هوشمند

استفاده از سیستم های کم مصرف جایگزینی مناسب برای سیستم های قدیمی 

ــه  ــذا کســب آگاهــی نســبت ب ــه اســت. ل ــز افزایــش یافت ــر نی ــرژی کمت ــا مصــرف ان ــزان فــروش محصــوالت ب ــر می ــرق و گاز طــی ســال هــای اخی ــرخ ب ــا افزایــش ن  ب
ویژگــی هــای ایــن محصــوالت نیــز ضــروری مــی باشــد. اســکن هوشــمند موجــود در ایــن سیســتم تهویــه مطبــوع مــی توانــد موقعیــت مکانــی و فعالیــت کاربــر را شناســایی 

کــرده و میــزان مصــرف انــرژی را کنتــرل نمایــد.

3M فیلتر فیلتر
PLASMASTER 

یونیزه کننده ی 
PLASMASTER

پاک کنندگی خودکار حالت خواب 
عمیق

پرتاب باد 
در چهار جهت

خنک کنندگی 
سریع

سطح صدای
 فوق العاده کم 

19DB در حد

نصب سریع 
و آسان

اسکن هوشمند پره)فین(های
طالیی 

 نمایشگر
مصرف انرژی

تکنولوژی 
Vاینورتر

فیلتر 
 محافظ دوگانه

مصرف انرژی

ریال
4020

3520

3020

2520

2020

1520

1020

520

20
1       2          3          4          5

Max

13%

1

1

2

3

2

1 2 3

مزایا

صرفه جویی در مصرف انرژی

نمایش میزان مصرف برق

اســـکن هـــوشمـند، موقعیت های مکانی و فعــالیت هـای کاربر را شناسایی می کند تا تنظیمات دمایی را کنترل نماید. وقتی که کاربری حضور ندارد، با تغییر 
سیستم به حالت دور فن پایین از اتالف مصرف انرژی جلوگیری به عمل می آید.

بــا یکبــار فشــاردادن دکمــه میــزان مصــرف انــرژی بــر روی 
کنتــرل، میــزان بــرق مصرفــی دســتگاه در همــان لحظــه 
بــه شــما نمایــش داده مــی شــود و بــا فشــار مجــدد دکمــه، 
میانگیــن کل مصــرف انــرژی از زمــان روشــن بودن دســتگاه 

را نشــان داده مــی شــود.

حالت سیستم، بر اساس سطح فعالیت های کاربر کنترل می شود

حالت تهویه هوا حالت صرفه جویی در انرژی دورفن پایین

در مقایسه با سایر سیستم های تهویه اینورتر، 
)حداقل 73 درصد( در مصرف انرژی صرفه جویی 

می کند.

ت(
ف)وا

صر
میزان م

زمان )ساعت(

نمایش دمای اتاق

)KW(نــمایش میزان مصرف آنی

)KW(نمایش میانگین مصرف

اینورتر+اسکن هوشمند

اینورتر

60% + 13%
 صرفه جویی در مصرف

انرژی

15متر قدرت
 پرتاب باد

15
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حالت خواب عمیق
با فعال کردن این قابلیت از طریق کنترل، دستگاه به صورت خودکار هر 30 دقیقه یکبار دما را یک درجه افزایش می دهد و این فرآیند در زمان استراحت، با افزایش 2 درجه ای دما 

همراه خواهد بود.

1° C

1° C

123

12

چگونگی عملکرد دکمه کنترل مصرف انرژی

گام دوم:گام اول:عادی:
 یک بار فشار دادن دکمه ی حالت عادی

»کنترل مصرف انرژی«
دوبار فشار دادن دکمه ی 

»کنترل مصرف انرژی«
100درصد خنک کنندگی، با مصرف100درصدی 

انرژی )برای محیط شلوغ با افرادی فعال(
86 درصد خنک کنندگی ، با استفاده 75 

درصدی از انرژی )برای محیطی که در آن، افراد 
فعالیت زیادی ندارند(.

خنک کنندگی 79 درصدی ، با استفاده 56 
درصدی از انرژی )برای محیطی که در آن 

فعالیت زیادی صورت نمی پذیرد(.

با استفاده از دکمه کنترل مصرف انرژی، در 3 مرحله میزان مصرف انرژی کنترل می شود.

+ 60% 
ویژگی های بیشتر

13متر قدرت
 پرتاب باد

13

یونیزه کننده ی 
PLASMASTER

پاک کنندگی
 خودکار

حالت خواب 
عمیق

پرتاب باد 
در چهار جهت

خنک کنندگی 
سریع

سطح صدای
 فوق العاده کم 

19DB در حد

نصب سریع 
و آسان

پره)فین(های
طالیی 

تکنولوژی 
Vاینورتر

فیلتر 
 محافظ دوگانه

مصرف انرژی  کنترل
مصرف انرژی
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2928

Perfect Health Care

           Protection Filter
Powered by         Tech

Virus is infected from humans,  make to 
occur a cold, flu, measles, chicken pox, 
smallpox and other diseases as infectious 
particles to cause infection through 
infected hands, feces and vomit through 
the infection, virus-infected person's saliva 
(spit), mainly through are infected.

Bacteria usually imperceptibly small in 
size as microorganisms, causing food 
poisoning, bacterial pneumonia, skin 
diseases, tuberculosis, cholera and 
other diseases, and survival around the 
house and most people live within the 
reach.                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                  

Virus Bacteria

LG’s unique antigerm and anti-allergy substances coated on the 3M’s high flux, low pressure loss filter can capture micro dust and 
remove allergens, viruses, bacteria and fungi.

Virus & Bacteria EliminationBenefit

The advanced technologies of 3M & LG remove harmful micro-particles including viruses, 
bacteria and allergens to provide a safer, healthier environment.

LG's unique allergy, bacteria coating technology and 3M's high-efficiency / low pressure loss increases the electrostatic 
filter technology to remove allergens and viruses, dust and allergens in the coaching process, viral and bacterial filter 
that can be removed at the same time.

Concept

Micro Dust  Elimination Allergy & Virus Removal

LG Special Coating 

Fungi

VirusDust Allergy

Bacteria

* Specifications may vary for each model.
* Depending on the experimental conditions.

Bacteria Inactivation Test

Virus Inactivation Test
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Test
Labora-

tory
KITASATO RESEARCH CENTER OF 
ENVIRONMENTAL SCIENCES

Test
Method

Evolution Virus Inactivity of 
Sterilizing solution 
by the method TCID50
(Issue culture infective dose50)

Test
Result

After about 15 minutes, 
99,9% inactivation

Test
Laboratory

KITASATO RESEARCH CENTER OF 
ENVIRONMENTAL SCIENCES

Test
Method

Evolution Virus Inactivity of 
Sterilizing solution by the method 
EN 27% of CEN (CiMITE EUR OPEEN 
DE NORMALISTATION)
*Bacterial strain: Legionella 
pneumophila

Test
Result

After about 10 minutes, 
99,9% inactivation

Sterilization

15 mins.

99.9%

Sterilization

10 mins.

99.9%

Benefit Allergy & Virus Elimination

1

2

99.9%
Virus & Allergen
& Bacteria Free

Fungi inactivation test

* Tested Fungi : A. Niger

3

Fungi Inactivation Test : Microbial Growth Rating Scale Chart

Microbial Growth Rating Scale  1st Grade 2nd Grade 3rd Grade 4th Grade

% of sample 
covered in fungi growth

0~10% 10~30% 30~60% Over 60%Tested Fungi : A. Niger

GRADE

کاهش مصرف برق با تکنولوژی اینورتر
با استفاده از تکنولوژی اینورتر در این محصول، مصرف برق تا 60 درصد کاهش پیدا کرده که هزینه برق بسیار کمتری را برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت.

استریلیزاسیون و بو زدایی کامل
فیلتر پالس مستر آیونایزر با تولید بیش از 2 میلیون یون در هر دقیقه باعث ازبین رفتن تمام ذرات آلرژی زا، ویروس ها،  باکتری ها و دیگر ذرات معلق در فضا می شود و 

تمام  اجسام موجود در فضای کاربر از جمله مبل، پرده و حتی لباس ها را هم یونیزه می کند.

فیلتراسیون سه مرحله ای
فیلتــر 3M مولتــی قــادر اســت، تــا 99/9درصــد ذرات 
ــا  ــود در فض ــای  موج ــری ه ــا و باکت ــروس ه ــرژی زا ، وی آل
 را ازبیــن بــرده و هوایــی کامــاًل پاکیــزه در محیــط کاربــر 

ایجاد کند.

باکتری ها

حشرات ریز

قــارچ ها

موی حیوانات خانگی

مواد شوینده

بوی پخت و پز

بوهای نامطبوع

آلودگی ها

بوزادییاستریلیزاسیون

 استریلیزاسیون
و بو زدایی

حالت خواب 
عمیق

سطح صدای
 فوق العاده کم 

19DB در حد

3M فیلتر پاک کنندگی 
خودکار

20 متر قدرت
 پرتاب باد

20

پرتاب باد 
در چهار جهت

خنک کنندگی 
سریع

نصب سریع 
و آسان

پره)فین(های
طالیی 

تکنولوژی 
Vاینورتر

فیلتر 
 محافظ دوگانه

مصرف انرژی

تکنولوژی ال جی

ضد آلرژی و ویروس

گرد گل

گردو غبار

باکتری

ذرات آلرژی زا ویروس
جذب میکرو ذرات
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طراحی زیبا

پاک کنندگی 
خودکار

حالت خواب 
عمیق

13 متر قدرت
 پرتاب باد

13

پرتاب باد 
در چهار جهت

خنک کنندگی 
سریع

سطح صدای
 فوق العاده کم 

19DB در حد

نصب سریع 
و آسان

پره)فین(های
طالیی 

تکنولوژی 
Vاینورتر

فیلتر 
 محافظ دوگانه

مصرف انرژی 3M فیلتر

3

3M فیلتر 10 متر قدرت
 پرتاب باد

10

یونیزه کننده ی 
PLASMASTER

پاک کنندگی
 خودکار

حالت خواب 
عمیق

پرتاب باد 
در چهار جهت

خنک کنندگی 
سریع

سطح صدای
 فوق العاده کم 

19DB در حد

نصب سریع 
و آسان

پره)فین(های
طالیی 

 نمایشگر
مصرف انرژی

تکنولوژی 
Vاینورتر

فیلتر 
 محافظ دوگانه

مصرف انرژی

60°C

 کمپرسور
 مخصوص

مناطق گرمسیری
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20 متر قدرت پرتاب باد واقعی در 4 جهت
جریــان هــوای خنــک تــا فاصلــه ی 20 متــری 
رســیده و همــه ی گوشــه و کنــار اتــاق را بــدون 
توجــه بــه دمــای محیــط بیرونــی ، خنــک و راحــت 

نگــه مــی دارد.

خنک کنندگی قدرتمند

20 متر پرتاب باد  پرتاب باد در
چهار جهت

3M فیلتر یونیزه کننده ی 
PLASMASTER

20 متر قدرت
 پرتاب باد

20

پرتاب باد 
در چهار جهت

خنک کنندگی 
سریع

نصب سریع 
و آسان

فیلتر 
 محافظ دوگانه

60°C

 کمپرسور
 مخصوص

مناطق گرمسیری
یونیزه کننده ی 
PLASMASTER

پاک کنندگی
 خودکار

20 متر قدرت
 پرتاب باد

20

پرتاب باد 
در چهار جهت

خنک کنندگی 
سریع

نصب سریع 
و آسان

پره)فین(های
طالیی 

فیلتر 
 محافظ دوگانه

60°C

 کمپرسور
 مخصوص

مناطق گرمسیری
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خنک کنندگی سریع

ــدت  ــد در م ــی توان ــوژی م ــن تکنول ای
ــش  ــا را کاه ــه دم ــا 3 درج ــه ت 5 دقیق
ــان  ــدت زم ــه درم ــوری ک ــه ط ــد. ب ده
بــه 18  را  محیــط  دمــای  دقیقــه   30

درجــه ســانتیگراد خواهــد رســاند.

خنک کنندگی قدرتمند خنک کنندگی سریع 10 متر پرتاب باد

S246TQ/TC

حالت خواب 
عمیق

سطح صدای
 فوق العاده کم 

19DB در حد

پاک کنندگی
 خودکار

10 متر قدرت
 پرتاب باد

10

پرتاب باد 
در چهار جهت

خنک کنندگی 
سریع

نصب سریع 
و آسان

پره)فین(های
طالیی 

فیلتر 
 محافظ دوگانه

60°C

 کمپرسور
 مخصوص

مناطق گرمسیری

فیلتر 
 محافظ دوگانه

خنک کنندگی 
سریع

پره)فین(های
طالیی 

60°C

 کمپرسور
 مخصوص

مناطق گرمسیری
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پره)فین(های
طالیی 

60°C

 کمپرسور
 مخصوص

مناطق گرمسیری

 مناسب
برای مناطق گرمسیری

پرتاب باد 
در چهار جهت

پره)فین(های
طالیی 

تکنولوژی 
Vاینورتر

مصرف انرژی 3M فیلتر

 70 درصد
صرفه جویی

در مصرف انرژی

اسکن هوشمند
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بــرآورد ظرفیــت ســرمایش مهمتریــن عامــل در انتخــاب کولــر مناســب بــرای محــل مــورد نظــر شماســت. 
ظرفیــت خنــک کنندگــی کولرهــای گازی معمــواًل بــا BTU ســنجیده مــی شــود.BTU واحــد انــدازه گیــری 
ــی  ــزان گرمای ــف هــر BTU، می ــی باشــد. در تعری ــع سرمایشــی و گرمایشــی م ــی در صنای ــرژی گرمای ان
اســت کــه دمــای یــک پونــد آب رادر فشــار یــک اتمســفرAیک درجــه از 60 درجــه فارنهایــت بــه 61 

درجــه فارنهایــت برســاند.

)BTU( محاسبه بار سرمایشی

در محاســبه بــار برودتــی و حرارتــی پارامترهــای متععــدی نقــش دارد، کــه از ایــن میــان مــوارد زیــر را 
مــی تــوان نــام بــرد:

- مساحت کف اتاق
- محل و اندازه پنجره های اتاق

- تعداد افراد حاضر در فضا
- سیستم روشنایی

- تجهیزات گرمازا موجود در فضا

نکتــه: کلیــه مقادیــر اعــالم شــده در خصــوص ظرفیــت سرمایشــی کولرهــای گازی ال جــی کــه در جــدول 
فــوق پیشــنهاد داده شــده انــد مخصــوص فضاهــای مســکونی مــی باشــند.

فقط برای نصب در اتاق خواب
ــا  ــتگاه ب ــتی از دس ــًا بایس ــواب (، الزام ــاق خ ــر از ات ــه غی ــع ) ب ــر مرب ــراژ 20 مت ــا مت ــای ب ــرای فضاه ب

ظرفیــت 18000 اســتفاده گــردد.

پرتاب باد در چهار جهت

پرتاب باد 
در چهار جهت

پره)فین(های
طالیی 

تکنولوژی 
Vاینورتر

مصرف انرژی
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ساخت کره
Distributed by

بلوار میرداماد، ضلع شمال شرقی پل مدرس، پالک269
تلفن:22919485-22919475

تلفن دفتر خدمات:021-84733          
فکس:22254403

www. goldiranac.com

طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر پیدا کند. 


