




ــا بــه کارگیــری تکنولــوژی   شــرکت تهویــه )ســهامی خــاص(  در ســال ۱۳۴۳ تأســیس شــد و ب
ــا  ــود و بعده ــوار نم ــوع هم ــه مطب ــت تهوی ــود را در صنع ــت راه خ ــا موفقی Air Temp & Trane، ب

  )Chrysler( موفــق بــه دریافــت مجــوز ســاخت تحــت لیســانس از دو شــرکت امریکایی کرایســلر
ــد. و ایرتمــپ  )Air Temp( گردی

در دهــه 60 خورشــیدی، شــرکت تهویــه بــا تکیــه بــر دانــش فنــی غنــی و تــوان بــاالی ســرمایه 
ــا بــه وجــود آوردن تغییراتــی در سیاســت های طراحــی و تولیــد، تصمیــم بــه  انســانی خــود و ب
طراحــی و ســاخت نســل جدیــدی از سیســتم های تهویــه مطبــوع گرفــت و بــه عنــوان یکــی از 
ــه  ــه مطبــوع، ب ــزات تهوی ــن شــرکت های بخــش خصوصــی در طراحــی و ســاخت تجهی بزرگتری

یکــی از پیشــروهای ایــن رشــته در صنعــت ایــران تبدیــل شــد. 
در ســال ۱۳92 شــرکت تهویــه بــا آغــاز نیــم قــرن دوم حضــور پرافتخارخــود در صنعــت تهویــه 
مطبــوع ایــران، عــاوه بــر محصــوالت قبلــی، تولیــد محصــوالت جدیــدی را نیــز در برنامــه خــود 
ــواع  ــر، ان ــی چیل ــه مین ــد و عرض ــه تولی ــق ب ــال ۱۳9۴ موف ــه اول س ــان نیم ــا پای ــرار داد و ت ق
ــتم های  ــاز و سیس ــتنی س ــی، بس ــای الکتریک ــده تابلوه ــک کنن ــپلیت، خن ــت اس ــپلیت، داک اس

تهویــه مطبــوع خودروهــای ســبک، ســنگین و قطــار گردیــد.
ــه  ــتم های تهوی ــدگان سیس ــن تولیدکنن ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ــه، ب ــرکت تهوی ــروزه ش ام
ــم  ــتراتژیک و مه ــع اس ــای صنای ــن نیازمندی ه ــر تامی ــع معتب ــی از مناب ــران و یک ــوع در ای مطب
ــی و  ــازی، ریل ــی، فوالدس ــی، مخابرات ــش، نیروگاه ــیمی، پاالی ــت، گاز، پتروش ــد نف ــور مانن کش

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــور ب ــع کش ــر صنای ــی و دیگ ــان، عمران ــت و درم ــودرو بهداش خ
آنچــه شــرکت تهویــه را بــه عنــوان یــک برنــد برتــر در ایــران شــاخص نمــوده اســت، پیشــرو 
بــودن و تــوان پاســخگویی بــه  هــر گونــه خواســته مشــتریان در طراحــی و ســاخت محصــوالت 
بــا کیفیــت برتــر و خدمــات پــس از فــروش گســترده و ســریع اســت کــه بــه عنــوان اســتراتژی 
شــرکت تهویــه تدویــن شــده و ایــن شــرکت همــواره بــه آن وفــادار بــوده اســت بــه طــوری کــه 
در حــال حاضــر محصــوالت ایــن شــرکت بــا ۳ ســال گارانتــی و ۱0 ســال خدمــات پــس از فــروش 
ــروش و  ــا گســترش نمایندگــی هــای ف ــه ب ــرآن، تهوی ــه مشــتریان عرضــه می شــود. عــاوه ب ب
خدمــات پــس از فــروش خــود در مراکــز اســتان و شــهرهای پرجمعیــت، تأســیس شــعب خدمــات 
ــش  ــود و افزای ــد خ ــام و برن ــگاه ن ــاء جای ــه ارتق ــبت ب ــت و گاز، نس ــتراتژیک نف ــق اس در مناط

ســطح رضایــت مشــتریان خــود تــاش مــی کنــد. 
شــرکت تهویــه امیــدوار اســت بــا اســتفاده از جدیدتریــن تکنولوژی هــا در تولیــد، بتوانــد ضمــن 
ــا  ــود ب ــوالت خ ــتر محص ــه بیش ــازگاری هرچ ــای س ــرژی، زمینه ه ــرف ان ــی در مص ــه جوی صرف

محیــط زیســت را نیــز فراهــم آورد.

تاریخچه تاسیس و فعالیت شرکت تهویه 
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اسپلیـت ایستــاده

اندازه های ابعادی اسپلیت های ایستاده

قـابلیـت هـا

کولرهــایایســتاده،عمومــادارايظرفيتهــاي
باالتــراز40000BTUهســتند.بــاتوجــهبــه
ــک ــهوت ــنس ــابي ــرقآنه ــتگاه،ب ــدلدس م
فــازمتغيــراســت.ایننــوعاســپليتهــادارای
واحــدخارجــینيــزهســتند.پنــلاصلــیآن
بــررویزميــنقــرارمیگيــرد،امــاکندانســور
ــردد. ــرونازمحــلنصــبگ ــددربي ــابای آنه
ــاالی ــدرتب ــلق ــهدلي ــر،ب ــوعکول ــنن ای
ــش ــرمایشوگرمای ــیس ــواوتوانای ــابه پرت
ــای ــيعومحله ــالنهایوس ــرایس ــاد،ب زی

ــزرگمناســبهســتند. ب

 دارایتکنولوژیتوربو،درحالتسرمایش
 دارایتکنولوژیوزشبادسهبعدیبهصورت36۰درجه

 دارایسيستمنظافتخودکارکویلداخلی
 دارایتایمر۲4ساعتهوحالتخواب

 دارایحالتمستقلکاهشرطوبتفضا
 دارایسيستمبرفکزداییهوشمند

 دارایسيستمعيبیابخودکار
 دارایبدنهوفيلترهایقابلشستشو

 دارایسيستمراهاندازیمجددخودکار
 مجهزبهقفلکودک





۱۰

نحوه نامگذاری اسپلیت ایستاده

جدول مشخصات فنی اسپلیت ایستاده

R 22

TFS-N41-C13-I TFS-N50-C13-I

3/05/514-0833/05/514-083hp/zH/V

0000500014rh/utB

0004100021W

00250024WgnilooC

--WgnitaeH

4.92.7AgnilooC

--AgnitaeH

7.268.2W/W

5.270.3W/W

00810081rh/3mtinu roodnIwolf riA

7575)A(bdtinu roodnI

7676)A(bdtinu roodtuO

313*8681*006313*8681*006mmtinu roodnI

7321*543*0797321*543*079mmtinu roodtuO

Net Weight 501/16501/16gKUDO/UDI

025*5802*057025*5802*057mmtinu roodnI

Outdoor unit mm 1125*485*1385 1125*485*1385

511/77511/77gKUDO/UDI thgieW ssorG

Model

Power Supply

Capacity Cooling

Packing Dimensions 
(W*H*D)

Power Input

Operating current

EER

COP

Noise level

Net Dimensions 
(W*H*D)

FLOOR_STANDING SPLIT




