
سیستم های تهویه مطبوع آسانسور
GDT25GDT35مــدل

ظرفیت      
سرمایش

شرایط اسمی

(35˚C / 24˚C ,27˚C/19˚C)

W20003000
Btu/h683010245

اطالعات الکتریکی

V-Hz-PH220-50-1220-50-1منبع تغذیه

برق 
ورودی

شرایط اسمی 

(35˚C/24˚C , 27˚C/19˚C)
W10001200

جریان 
ورودی

شرایط اسمی 

(35˚C/24˚C , 27˚C/19˚C)
A4.65.7

Qty x mm23x13x1کابل برق
R410AR410A-نوعمبرد

M3/h360450بیرونیمیزان هوا
mm400x350x600450x450x700طول / عرض / ارتفاعابعاد پنل
C 16 ∼ 4816 ∼ 48˚ سرمایشدامنه کار

Kg5059وزن دستگاه
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هوای بسیار مطلوب  
هوای تازه بطور مرتب داخل اطاق آسانسور شده و باعث بهبود کیفیت هوای داخل اطاق آسانسور می گردد.  

طراحی دو موتوره  
طراحــی دو موتــوره، آسانســور را قــادر بــه کنتــرل ســرعت فــن داخلــی، کــه کنتــرل بهتــری داشــته، نمــوده و باعــث 

آســایش بیشــتر در آسانســور خواهــد شــد.  

 محدوده وسیعی از دمای عملکرد  
سیستم تهویه مطبوع آسانسور در شرایط معمول بین دمای 16 تا 48 درجه سانتیگراد کار می نماید.  

تولید هوا تا فاصله طوالنی  
موتور خارجی بکار رفته آنقدر قوی است که تغذیه هوا تا فاصله طوالنی را از طریق کانال امکان پذیر سازد.  

 عملکرد قابل انعطاف 
کنترل دستی هوشمند باعث می شود که سیستم تهویه مطبوع بطور کامل تحت کنترل شما باشد. 

 مشخصات عمومی 
سیسـتمهای تهویـه مطبـوع آسانسـور گـری صرفـاً جهـت تهویـه آسانسـورهای واقـع در ادارات، هتـل هـا، سـاختمان های 
مسـکونی و غیـره طراحـی شـده انـد. این دسـتگاه با انـدازه کوچـک، عملکرد قـوی و قابل اطمینـان و ظاهری زیبـا طراحی 

گردیـده اسـت بـه گونـه ای کـه همـواره یک انتخاب مناسـب بـرای مشـتریان با نیازهـای متفاوت باشـد.

    خصوصیات: 
 عملکرد صرفه جویی در انرژی 

طــی ســاعات پــر مصــرف، سیســتم تهویــه مطبــوع بــا بــار کامــل عمــل کــرده تــا دمــا و رطوبــت مــورد نیــاز را در اطــاق 
آسانســور تضمیــن نمایــد. هنگامیکــه سنســور دمــا در ورودی هــوای برگشــتی نشــان دهــد کــه دمــا بــه نقطــه تنظیــم 
ــاً هــوا را گــردش خواهــد داد و زمانیکــه  ــا صرف ــوان کار کــرده ی ــا نیمــی از ت ــه مطبــوع ب رســیده اســت، سیســتم تهوی
سیســتم تهویــه مطبــوع از طریــق سنســور آسانســور متوجــه شــود کــه کســی داخــل اطــاق آسانســور نیســت یــا آسانســور 

در حــال کار نمــی باشــد، بــا حداقــل ظرفیــت کار نمــوده یــا در حالــت آمــاده بــاش قــرار خواهــد گرفــت.  

 سازگار با محیط زیست 
دستگاه از مبرد R410 سازگار با محیط زیست که ODP میزان تخریب الیه ازن آن صفر است و همچنین مواد بدون سرب 

و سایر مواد بازیافتی سازگار با محیط زیست استفاده می نماید.   

 عملکرد قابل اطمینان 
ــه هــای  ــه موئیــن کاهنــده فشــار و لول ــره محــوری، لول ــز از مرکــز، فــن کندانســور پ ــور گری کمپرســور دوار، فــن اوپرات
ارتباطــی، یــک ســیکل بســته را بوجــود مــی آورنــد. در صورتیکــه یــک اشــکال ارتباطــی بیــن سیســتم تهویــه مطبــوع و 
آسانســور وجــود داشــته باشــد، یــک اخطــار بــه سیســتم کنتــرل آسانســور منتقــل مــی گــردد تــا بــه کاربــر در تشــخیص 

دقیــق چگونگــی برطــرف نمــودن ایــن اشــکال کمــک نمایــد.  

 تعمیر آسان
 ســاختار علمــی، جانمایــی داخلــی مناســب، فیلتــر متحــرک و مبــدل هــای حرارتــی قابــل شستشــو، کــه تعمیــرات را 

ــد.   ــان می نماین ــیار آس بس

 نصب ساده 
 این نوع سیستم تهویه مطبوع در دو حالت نصب بر روی تکیه گاه یا نصب بصورت معلق قابل استفاده می باشد. 

 


