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پکیج پشت بامی

 )Outdoor( داکت اسپلیت اینورتر
 )Indoor( داکت اسپلیت اینورتر

۱
۳
۵
۷
۹
۱۱
۱۲
۱۳
۱4
۱۵
۱6
۱8
۱۹
۲0
۲۱
۲۲
۲۳
۲4
۲۵
۲6
۲۷
۲8



۱

در ســال 1385 ایــن شــرکت بــا هــدف ارائــه خدمــات مهندســی، طراحــی، اجــرا و نظــارت بــر تأسیســات مکانیکــی و الکتریکــی بنــا نهــاده 

 شــد و بــه کمــک مهندســین بــا تجربــه و متخصــص خــود توانســت خدمــات ارزنــده ای  در پروژه هــای بــزرگ و مطــرح کشــور ارائــه نمایــد.

در ســال 1389 شــرکت در راســتای توســعه اهــداف خــود و بــا ایجــاد تحــول عمــده در هیــأت مدیــره شــرکت اقــدام بــه راه انــدازی واحــد 

بازرگانــی جهــت تأمیــن و فــروش تخصصــی تأسیســات الکتریــکال و مکانیــکال و تهویــه مطبــوع و تبریــد نمــود و در ایــن راســتا بــا ورود 

اعضــای متخصــص و بــا تجربــه در ایــن عرصــه توانســت ضمــن بهره گیــری از تجربیــات طوالنــی اعضــای جدیــد بــا اتــکاء بــه پشــتوانه 

ــن  ــل نیازهــای مشــتری چــه در عرصــه فنــی و مهندســی و چــه در عرصــه تأمی فنــی و مهندســی خــود گام بزرگــی در راســتای تکمی

تجهیــزات مــورد نیــاز برمبنــای آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا و نیــز نصــب و خدمــات پــس از فــروش بــردارد.

امروز شرکت مهندسی GEP با اتکا به کادر مدیریتی با تجربه و کارشناسان فنی و متخصص با هدف بهینه سازی طراحی براساس 

 هزینــه اولیــه و بهره بــرداری توانســته اســت در پروژه هــای بــزرگ عمرانــی موفقیــت چشــمگیری بدســت آورد و یکــی از شــرکت هــای

خصوصی قابل اطمینان با قابلیت ارایه همزمان خدمات مهندسی، تأمین و اجرا )EPC( تبدیل گردیده است.

GEP تاریخچه شرکت مهندسی
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فن کوئل کاستی چهار طرفه
• ظرفیت هوادهی از cfm 300 الی cfm 1500 قابل ارائه به صورت 2 لوله و 4 لوله.

• دستگاه دارای کنترل برد PCB جهت اتصال به BMS می باشد.
.)Compact( دریچه مکش هوای 360  درجه برای مدل های فشرده •

• طراحی شده با فن سانتریفیوژ، دیفیوزر با راندمان خیلی باال و صدای بسیار کم.
• ریموت کنترل و نشانگر LED بصورت استاندارد.

.Option قابلیت کنترل با ترموستات یا کنترل مرکزی بصورت •
• دریچه محافظ برای ایمنی در تعمیرات.

.) 500 mm 750)مدل فشرده با هد mm مجهز به پمپ درین با هد •
• الکترو موتور 4 سرعته.

• قابلیت اتصال به کانال ورود هوای تازه.

مدل   CLKD   CLKA

ظرفیت هوادهی cfm 300 400 500 600 750 850 950 1200 1500

(W*H*D) ابعاد بدنه mm 575*261*575 840*230*840 840*300*840

(W*H*D) ابعاد پنل mm 647*50*647 950*45*950

db سطح صدا 28 32 34 36 37 38 39 40  41

ظرفیت برودتی kw 3 3.7 4.5 5.7 7 7.27 8.22 10.39  12.9

مرصف برق kw 50 70 95 125 130 150 155 190

وزن kg 17.5 25 30.5 31.5
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فن کوئل کاستی یکطرفه
. 600 cfm 300 الی cfm ظرفیت هوادهی از •

• لطافت در هوای محیط با ایجاد جریان هوای آرام.
• جریان هوای یکطرفه برای سرمایش سریعتر و نصب ساده و انعطاف باال در نصب.

.)16 cm کاهش ارتفاع سقف کاذب و صرفه جویی در فضای مورد نیاز نصب )ارتفاع دستگاه کمتر از •
.750 mm  مجهز به پمپ درین با هد •

• الکتروموتور 4 سرعته.

مدل   CLKC

ظرفیت هوادهی cfm 300 400 600

(W*H*D) ابعاد بدنه mm 1054*153*425 1200*198*655

(W*H*D) ابعاد پنل mm 1180*25*465 1420*10*755

db سطح صدا 32 34 37

ظرفیت برودتی kw 3.04 3.79 5.71

مرصف برق kw 32 40 125

وزن kg 12.8 32.6
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فن کوئل دیواری
. 600 cfm 250 الی cfm ظرفیت هوادهی از •

• تنوع در پانل برای سلیقه های متفاوت و معماری متفاوت.
• فن Cross Flow بسیار کم صدا.

• مجهز به ریموت کنترل و نشانگر LED بصورت استاندارد.
• امکان اتصال به ترموستات کنترل دیواری یا مرکزی.

• مجهز به شیر سه طرفه برقی.
• امکان دسترسی ساده برای سرویس و تعمیرات.

• الکتروموتور 4 سرعته.

مدل  CLKG

ظرفیت هوادهی cfm 250 300 400 500 600

(W*H*D) ابعاد بدنه mm 915*290*210 1070*315*210

db سطح صدا 20 24 26 28 29

ظرفیت برودتی kw 2.2 2.64 3.08 4.07 4.45

مرصف برق kw 28 40 44 50 60

وزن kg 12 15



8



۹

فن کوئل زمینی و سقفی زمینی
. 900 cfm 250 الی cfm ظرفیت هوادهی از •

• انعطاف در نصب با توجه به مدل های متنوع افقی، عمودی، سقفی، کابینت دار و بدون کابینت.
• بدنه بسیار باریک با ظاهری شیک.

• امکان برگشت هوا از بدنه یا کف برای مصارف مختلف.
.Option امکان نصب شیر سه طرفه برقی بصورت •

• دریچه خروج قابل تنظیم برای جهت هوادهی مختلف.
• امکان سفارش اتصاالت چپ یا راست.

مدل  CLKF

ظرفیت هوادهی cfm 250 300 400 500 600 800 900

(W*H*D) ابعاد بدنه mm 225*592*800 225*592*1000 225*592*1200 225*592*1500

db سطح صدا 30 32 34 38 39 40 42

ظرفیت برودتی kw 1.87 2.53 3.27 4.85 5.64 6.52 7.85

مرصف برق kw 29 40 46 49 63 88 137

وزن kg 22.5 26 26 32.5 39
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فن کوئل سقفی توکار
• ظرفیت هوادهی از cfm 200 الی cfm 1400 با قابلیت سفارش به صورت 2 لوله و 4 لوله.

• افت فشار استاتیکی متنوع در مدل های pa ،30 pa ،12 pa 50 با توجه به نیاز.
• طراحی ویژه این مدل از هرگونه صدای اضافی ناشی از ارتعاش جلوگیری می کند.

• طراحی مبدل با راندمان باال و گردش کامل سیال.
• امکان سفارش هیترالکتریکی نصب شده در کارخانه.

• مجهز به پلینیوم برگشت هوا و فیلتر.
• امکان سفارش اتصال از چپ یا راست.

• امکان اتصال کانال مکش هوای تازه.
• امکان سفارش کویل به صورت 2 لوله و 4 لوله

مدل  CLKT3

ظرفیت هوادهی cfm 200 300 400 500 600 800 1200

(W*H*D) ابعاد بدنه mm 741*241*522 841*241*522 941*241*522 1161*241*522 1461*241*522 1856*241*522

db سطح صدا 26 27 28 30 32 33 36

ظرفیت برودتی kw 2.2 3.1 4 4.6 5.8 8.2 11

مرصف برق kw 33 53 66 87 100 145 210

وزن kg 14.6 17 20.2 23 31.9 39.5
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داکت فن کوئل پرفشار
 2200 cfm 800 الی cfm ظرفیت هوادهی از •

• حجم جابجایی هوای باال با تامین فشار استاتیکی باال.
. 100 pa  70 و pa  افت فشار استاتیکی متنوع در مدل های •

• مجهز به فن سانتریفیوژ فشار باال.
• سهولت در تمیزکاری و تعویض فیلتر هوا.

• امکان سفارش هیتر الکتریکی نصب شده در کارخانه.
•  امکان سفارش با ریموت کنترل و یا ترموستات کنترل.

•  الکتروموتور 4 سرعته.
• مجهز به پلینیوم برگشت هوا و فیلتر.

• امکان سفارش اتصال چپ یا راست.

مدل CLKT3H**

ظرفیت هوادهی cfm 800 G70 1000 G70 1200 G70 1400 G70 1600 G100 1800 G100 2200 G100

(W*H*D) ابعاد بدنه mm 946*400*816 1290*400*809

db سطح صدا 35 36 37 38 40 46 47

ظرفیت برودتی kw 6.6 8.8 10 12 14.1 15.8 19.9

مرصف برق kw 350 350 350 350 550 800 950

وزن kg 50 52 54 76
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چیلر اسکرال هواخنک مدوالر 
• بازه ظرفیتی از kw 25 الی kw 250 )از 7 تا 71 تن تبرید(.

امکان طراحی مدوالر در پوشش ظرفیت مورد نیاز با مزایای ذیل:
• قابلیت افزایش ظرفیت مدوالر تا 590 تن تبرید.

• صرفه جویی در فضا و زمان پروژه.
R410a استفاده از گاز •

• امکان افزایش ظرفیت در آینده پس از نصب.
• اطمینان باال در سیستم به دلیل Backup مدوالر.

• امکان کنترل مرکزی کل سیستم مدوالر.
• آمپر استارت پایین، بدون ایجاد تنش باال در برق اصلی.

• مجهز به کمپرسور در دو نوع دیجیتال و دور ثابت.
.IPLV/NPLV صرفه جویی باال در مصرف انرژی بخصوص در شرایط کارکرد زیر 70% ظرفیت کل و افزایش •

 46°C 15- الی°C قابلیت استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف و دمای کار کرد محیط •
.User Friendly سیستم کنترل ساده •

.Slave, Master اتوماتیک با قابلیت تغییر Backup سیستم •
.Stepless کنترل ظرفیت •

. EXV استفاده از شیر انبساط الکترونیکی •

CL-MGB-F***W/RN1 25 30 55 60 65 130 200 250

(W*H*D) ابعاد بدنه mm 1514*841*1865 2000*900*1880 2000*1685*2090 2850*2110*2000 3800*2130*2000

ظرفیت برودتی kw/Rt 28/7 30/8.5 55/15.5 60/17 65/18.5 130/37 200/57 250/71

مرصف برق kw 9.3 10 17.5 19.3 20.4 40.8 63 78

وزن kg 380 380 580 580 580 1150 1730 2450

CL-SS**/RNIL 35 65 80 130

(W*H*D) ابعاد بدنه mm 1020*1770*980 2000*1770*960 2000*1770*960 2200*2060*1120

ظرفیت برودتی kw/Rt 35/10 65/18.5 80/23 130/37

COP/EER kw/ kw 3.04 3.19 3.10 3.07

مرصف برق kw 10 20.4 25.8 42.3

وزن kg 320 530 645 950



 DC- Inverter مینی چیلر هوا خنک
• بازه ی ظرفیتی از KW 5  تا KW 16 ) 1/5 تا 4/5 تن تبرید(.

• قابلیت تولید سرمایش و گرمایش )بدون نیاز به بویلر آبگرم(.
• دارای پمپ گردش آب با هد 7/5 متر.

46°C 15- الی°C قابلیت کارکرد در دمای محیط •
.R410A استفاده از گاز •

• قابلیت نصب و راه اندازی ساده.
.A+ مصرف انرژی بسیار پائین •

• استفاده از شیر انبساط الکترونیکی EXV و مبدل صفحه ای با بازده ی بسیار باال.

  CLGC – V*W / D2N1 (220-240 V) 1PH CLGC – V* W / D2RN1 (380-415)3PH

 5  7  10  12 12 14 16

(D) طول mm  990 970 970

(W) عرض mm 966 1327 1327

(H) ارتفاع mm 354 400 400

ظرفیت برودتی kw 1.9~5.8 2.1~7.8 2.9~10.5 3.1~12.0 3.1~12 3.5~14.0 3.5~15.5

مرصف برق kw 1.550 2.250 2.950 3.500 3.380 3.900 4.700

EER kw/kw 3.22 3.11 3.39 3.20 3.31 3.20 3.10

۱4
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چیلر اسکرو هوا خنک
• بازه ظرفیتیkw 380 الی kw 1420 )از 103 الی 406 تن تبرید(.

.R134a و گاز Bitzer استفاده از کمپرسورهای •
• سطح صدای تولیدی بسیار کم به دلیل طراحی کمپرسور و فن ها.

• شارژ مبرد کمتر به دلیل طراحی خاص مبدل حرارتی .
• نوع طراحی انعطاف پذیر و قابلیت پوشش پروژه ها بصورت مدوالر.

• راهبری ساده.
• کنترلر و میکروپروسسور پیشرفته و هوشمند.

.BMS قابلیت اتصال به سیستم •
• هزینه ی بهره برداری پایین.

• تست کامل عملکرد در کارخانه.
• نصب سریع و آسان.

43°C 15 الی°C شرایط دمای کارکرد محیط •
52°C 15 الی°C  قابلیت سفارش جهت آب و هوای حاّره ای •

CL-LSBLGW***/C 380 500 600 720 900 1000 1200 1420

(D) طول mm 3810 4680 5800 8800 9640 11700

(W) عرض mm 2280

(H) ارتفاع mm 2370 2370

ظرفیت برودتی kw/Rt 376/107 496/142 594/170 720/205 902/256 996/284 1203/343 1419/404

مرصف برق kw  124 159 187 234 285 318 381 466

وزن kg  3320 4330 5000 5500 7750 8900 9100 11100

COP kw/kw  3.03  3.12  3.17  3.07  3.16  3.13  3.15  3.04
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Flooded Type چیلر اسکرو آب خنک
• بازه ظرفیتی از  kw 365 الی kw 1500 )از 100 الی 430 تن تبرید(.

.Partial Load بخصوص در حالت Flooded راندمان بسیار باال به دلیل استفاده از اواپراتور •
.R134a سازگار با محیط زیست به دلیل استفاده از گاز •

• ضریب اطمینان بسیار باال در کارکرد.
• امکان سرویس و نظافت ساده به دلیل نوع اواپراتور.

.User Friendly سیستم کنترل بهینه شده و •

  CL-LSBLG****/MCFN 365 465 560 750 825 925 1120 1230 1500

(D) طول mm 3500 3600 4500 4600

(W) عرض mm 1400 1500 1600 1700

(H) ارتفاع mm 1750 2000 1900 2100

ظرفیت برودتی kw/Rt 364/104 465/132 560/159 750/213 825/235 924/263 1120/319 1230/350 1500/427

مرصف برق kw 62 78 95 122 148 156 190 210 252

وزن kg 3000 3120 3420 3930 5500 5700 6200 7000 7200
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 CL-LSBLG/MCF 340 440 540 690 805 890

(D) طول mm 3500 3600

(W) عرض mm 1220 1420 1440

(H) ارتفاع mm 1730 1800 1900 2000 2020

ظرفیت برودتی kw/Rt 340/97 440/125 540/154 690/196 805/229 890/253

مرصف برق kw 60 77 94 120 140 155

وزن kg 2700 2820 3220 3870 4420 4550

COP kw 5.66 5.71 5.74 5.75 5.74

CL-LSBLG/MEF 1080 1200 1382 1620 1780

(D) طول mm 4600 4800

(W) عرض mm 1520 1620

(H) ارتفاع mm 2035 2250

ظرفیت برودتی kw/Rt 1080/307 1200/341 1385/394 1620/461 1780/506

مرصف برق kw 186 206 238 278 306

وزن kg 7250 7490 7820 9200 9350

COP kw 5.8 5.82 5.81 5.82 5.81

Flooded Type چیلر اسکرو آب خنک
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چیلر سانتریفیوژ
• بازه ظرفیتی بسیار باال تا 2200 تن تبرید )قابل ارتقاء تا 4400 تن تبرید در آرایش دوبل(.

)Falling Film در مدل COP=7 ( راندمان بسیار باال •
.Free Cooling هزینه ی بهره داری بسیار پایین در نسل سوم چیلرهای سانتریفیوژ و استفاده از تکنولوژی •

.R134a سازگار با محیط زیست به دلیل استفاده از گاز •
• راندمان بسیار باال به دلیل بهینه سازی کامل عبور جریان هوا.

• کیفیت قابل اعتمادبا توجه به تجربه 50 سال تولید سانتریفیوژ.
• طراحی آیرودینامیکی قطعات کلیدی که راندمان ایزنتروپیک چیلر را به % 88/2  رسانده است.

• استفاده از تکنولوژی Six Core  در سانتریفیوژ.
.Dual Stage Compression استفاده از تکنولوژی •

• استفاده از تکنولوژی Full Falling Film در طراحی اواپراتور.
• کنترل هوشمند.

.CCRM امکان سفارش تجهیزات جانبی اتاق کنترل •

LC****ES 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200

(D) طول mm 5490 5790

(W) عرض mm 2800 3150

(H) ارتفاع mm 2920 3180

ظرفیت برودتی Rt 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200

مرصف برق kw 760 840 930 990 1100 1200

وزن kg 18790 19220 19710 20170 20450 23370 23620 23850 24130
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Mini VRF Full DC inverter
.26  kw 8 الی  kw بازه ظرفیتی از •

.16 kw 8 الی kw امکان استفاده از دستگاه تک فاز در مدل های •
• مجهز به کمپرسور DC inverter با راندمان باال.

• مجهز به فن DC با راندمان باال با صدای بسیار کم.
• امکان اتصال به انواع مختلف یونیت های داخلی. 

• یونیت خارجی به صورت عمودی )فن روبرو زن( برای استفاده در بالکن.
• قدرت مانور در اتصال ورودی به یونیت خارجی از 4 طرف مختلف.

.R410a استفاده از گاز •
• بازه دما از 15- الی 48 درجه سانتیگراد.

.70 m امکان لوله کشی با متراژ باال تا •
• تعمیر و نگهداری بسیار ساده.
• صرفه جویی در فضای نصب.

• سهولت در نصب.

  CL-MDV-V**W/DN1 80 105 120 140 160 180 200 224 260

(D) طول mm 1075 900 1120

(W) عرض mm 396 400 528

(H) ارتفاع mm 966 1327 1558

ظرفیت برودتی kw 8 10.5 12.3 14 15.5 17.5

ظرفیت برودتی Btu/h 27600 35000 41000 47000 52000 60000 68240 76430 88970

مرصف برق kw 20 22.4 26

وزن kg 62 72 95 95 100 107 137 146 147

EER kw/kw 3.90 3.92 3.8 3.54 3.43 3.30 3.28 3.29 3.42

تعداد یونیت داخلی 4 5 6 6 7 9 10 11 12
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)Full DC Inverter(         مولتی اسپلیت
• رنج وسیع ظرفیتی با قابلیت پوشش متراژهای بسیار بزرگ.

• قابلیت اتصال تعداد زیاد و متنوع یونیت داخلی.
• بازه دمای کارکرد از 20- الی 48 درجه سانتیگراد.

• امکان لوله کشی با متراژ باال تا m 500 افقی و m 100 عمودی. ) در مجموع 1000m لوله کشی(
• فشار استاتیکی و حجم باالی جابجایی هوا در کندانسور یونیت خارجی برای غلبه بر محدودیت های نصب.

.Slave, Master افزایش ضریب اطمینان در عملکرد بدلیل نحوه ی چیدمان کمپرسور و منطق تغییر یونیت های •
• امکان داشتن ظرفیت ذخیره.

• تکنولوژی و راندمان بسیار باال در گردش روغن و برگشت روغن.
• راندمان بسیار باال)++ A( و کاهش مصرف انرژی.

• نرم افزار بسیار هوشمند کنترل سیستم.
• سرعت گرمایش و سرمایش بسیار باال.

• امکان استفاده از Silent Mode در ساعات شب.
• سیستم دیفراست هوشمند.

• طراحی بسیار فشرده و قدرت مانور خیلی باال در نصب یونیت خارجی و داخلی.
• مجهز به کمپرسور Full DC Inverter با راندمان باال.

•  مجهز به فن DC با طراحی خارص پره ها برای افزایش راندمان و کاهش صدا تا %45.
• مجهز به سیستم Multi Solenoid Valve برای کنترل بهتر .

VRF

CL-MDV-***W/DRN1(B) 252 280 335 400 450 500

(D) طول mm 960 1250

(W) عرض mm 765

(H) ارتفاع mm 1615

ظرفیت برودتی kw 25.2 28 33.5 40 45 50

ظرفیت برودتی Btu/h 86000 95500 114300 136500 153500 170600

مرصف برق kw 5.87 7.2 9.05 12.31 14.02 15.20

وزن kg 200 268 280 300

EER kw/kw 4.3 3.9 3.7 3.25 3.21 3.29

تعداد یونیت داخلی 13 16 20 23 26 29
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CL-MV5-X***W/V2GN1 252 280 335 400 450 500 560 615

(D) طول mm 990 1340

(W) عرض mm 790 790

(H) ارتفاع mm 1635 1635

ظرفیت برودتی kw 25.2 28 33.5 40 45 50 56 61.5

ظرفیت برودتی Btu/h 86000 95500 114300 136500 153500 170600 191100 210000

مرصف برق kw 5.36 6.22 7.79 9.30 10.98 12.82 14.51 16.44

وزن kg 219 237 297 305 340

EER kw/kw 4.7 4.5 4.3 4.10 3.90 3.86 3.74

تعداد یونیت داخلی 13 16 20 23 26 29 33 36

V5X سری VRF نسل پنجم •
• دارای رنج ظرفیتی 8HP تا 88HP با نرخ افزایش 2HP ) 7 تن تا 70 تن تبرید(

• فشار استاتیکی باال و باالترین تکنولوژی صرفه جویی انرژی 
• امکان لوله کشی تا 1000متر طول و با حداکثر اختالف ارتفاع 110 متر 

A++باال با سطح انرژی  COPو EER مقدار •
• باالترین و بیشترین بازدهی انرژی گرمایشی و سرمایشی با استفاده از:

DC Inverter کمپرسور های اسکرال        
R410a متناسب با گاز DC بهینه سازی کمپرسور         

         سیستم کنترل مدار
         استفاده از فن با موتور DC Inverter و کارکرد فن متناسب با بار و فشار سیستم

 Heat exchanger بهبود عملکرد         
Master, Slave افزایش ضریب اطمینان در عملکرد بدلیل نحوه چیدمان کمپرسور و منطق تغییر یونیت های •

43 db قابلیت کم صدایی در شب( و کاهش صدا تا( Night Silent Mode یونیت خارجی مجهز به •
Soft Start مجهز به تکنولوژی هوشمند •

• بازه ی دمای کارکرد از 20- تا 40 درجه سانتیگراد
• سیستم هوشمند تست عملکرد یونیت خارجی و آدرس دهی یونیت های داخلی

• قابلیت برف زدایی از روی یونیت خارجی در زمستان
• قابلیت کنترل یونیت های داخلی از طریق تلفن همراه یا تبلت

• قابلیت کنترل سیستم با نصب برنامه مدیریت هوشمند اختصاصی سیستم VRF جهت ساختمان های بزرگ
BMS قابلیت اتصال به سیستم هوشمند •

Climacool VRF V5X Series
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یونیت داخلی کاستی یک طرفه
 CL-MDV-D**Q1/N1D 18 22 28 36 45 56 71

(W*H*D) ابعاد mm 1054*153*425 1275*189*450

(W*H*D) ابعاد پنل mm 1180*25*465 1350*25*505

ظرفیت برودتی Btu/h 6150 7500 9550 12280 15350 19160 24225

مرصف برق kw 41 48

وزن kg 12.5 13 18.5 19.5

یونیت داخلی دیواری
 CL-MDV-D**G/N1-YB 22 28 36 45 56 71 80 90

(W*H*D) ابعاد mm 915*290*230 1072*315*230 1250*325*245

ظرفیت برودتی Btu/h 7500 9550 12280 15350 19160 24255 27300 30700

مرصف برق kw 28 45 75 86 86

وزن kg 16 19 25
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Compact یونیت داخلی کاستی چهار طرفه
 CL-MDV-D**Q4/N1-A3 15 22 28 36 45

(D*H*W) ابعاد mm 570*260*570

(D*H*W) ابعاد پنل mm 647*50*647

ظرفیت برودتی kw 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5

ظرفیت برودتی Btu/h 5100 7500 9600 12300 15400

مرصف برق w 36 50 50 56 56

وزن kg 16 18

یونیت داخلی چهار طرفه معمولی
 CL-MDV-D**Q4/N1-D 28 36 45 56 71 80 90 100 112 140

(D*H*W) ابعاد mm 904*230*840 904*300*840

(D*H*W) ابعاد پنل mm 950*54.5*950

ظرفیت برودتی kw 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8 9 10 11.2 14

ظرفیت برودتی Btu/h 9600 12300 15400 19100 24200 27300 30700 34100 38200 47800

مرصف برق w 65 75 82 97 160 170

وزن kg 24 26 32
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یونیت داخلی کانالی پرفشار
CL-MDV-D***T1/N1-B 71 80 90 112 140 160 200 250 280

(D*H*W) ابعاد mm 952*420*690 1300*420*690                                                                                                                                    1443*470*810

ظرفیت برودتی Btu/h 24300 27300 30700 38200 47800 54600 68240 85300 95540

مرصف برق w 263 423 524 724 940 1516

وزن kg 45 46.5 50.6 68 70 115

یونیت داخلی )کانالی(
 CL-MDV-D**T2/N1-DA5 15 22 28 36 45 56 71 8 9

(D*H*W) ابعاد mm 740*210*500 960*210*500 1180*210*500 1180*270*775

ظرفیت برودتی Btu/h 5120 7500 9600 12300 15400 19100 24200 27300 30700

مرصف برق w 56 57 57 61 98 105 198 200

وزن kg 17.5 27 31.8 38 40
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هواساز       
• قابلیت ساخت هواسازهای سفارشی با ابعاد و ظرفیت های متنوع.

• راندمان باال.
.CFM 2000 ~ CFM 40.000 تنوع باالی ظرفیتی •

• سطح صدای بسیار پایین.
• قابلیت ساخت بدنه از جنس پروفیل آلومینیوم ، ورق گالوانیزه ،  استنلس استیل.

• عایق بدنه و درب ها.
• قابلیت سفارش کویل های سرمایشی بصورت 4 ، 6 و 8 ردیفه و کویل های گرمایشی 1 ، 2 ، 3 و 4 ردیفه .

.DX قابلیت نصب کویل انبساط مستقیم •
• مجهز به فن سانتریفیوژ متناسب با شرایط و افت فشارهای استاتیکی گوناگون.

• قابلیت نصب انواع فیلترها متناسب با نیاز و کاربری :
     • پیش فیلتر فلزی به منظور گرفتن اجسام و ذرات معلق.

     • فیلتر اولپا جهت ذرات ریز و میکرونی در صنایع.
     • فیلتر کربن اکتیو جهت جذب بوهای مختلف.

     • فیلترهای کیسه ای پلی استر.
     • پیش فیلترهای شیشه ای

     •  فیترهای هپا
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پکیج پشت بامی 
• تنوع باالی ظرفیتی از   BTU/hr 36000 تا 360.000BTU/hr )3 تا 30 تن تبرید(.

• قابلیت سفارش بصورت حاره ای   )COOLING ONLY(  یا سرمایش گرمایش )هیت پمپ یا الکتریکال هیتر(.
• طراحی فشرده و کم حجم.

• قابل نصب بر روی بام و سطح زمین .
• بدنه گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی.

• قابلیت سفارش کلیه قطعات بصورت مقاوم در برابر خوردگی جهت نصب در مناطق
.)Anti Corrosion( مرطوب و ساحلی و یا محیط های اسیدی 

• استفاده از کمپرسورهای اسکرال کم مصرف و بی صدا .
• استفاده از سیستم های کنترلی ) دما، فشار، جریان و . . . ( .

• فیلترهای قابل شستشو.
• دارای برد PCB و صفحه نمایش LED جهت بررسی وضعیت دستگاه.

• تست کامل عملکرد سرمایش و گرمایش دستگاه قبل از ارسال در کارخانه.

CLRC- **HWNI-R 36 48 60

(W×D×H) ابعاد mm 1116*830*744

RT ظرفیت رسمایش
BTU/hr

3
36.000

4
48.000

5
58.000

ظرفیت گرمایشی BTU/hr 37.500 51.500 62.500

COOLING POWER INPUT Kw 3.05 4.79 5.64

EER Kw/Kw 3.46 2.94 3.06

وزن Kg 139 146 159

CLRC- **HWNI-R 062 075 085 100 125 150 175 200 250 300

(W×D×H) ابعاد mm 1475*840*1130 1483*1138*1231 1965*1230*1130 1670*1247*2192 2320*1245*2220

RT ظرفیت رسمایش
BTU/hr

6.2
75000

7.5
89000

8.5
103000

10
120000

12.5
150000

15
180000

17.5
208000

20
240000

25
300000

30.9
335000

ظرفیت گرمایشی BTU/hr 89.000 103.000 120.000 137.000 154000 180000 218000 260000 330000 380000

COOLING POWER INPUT Kw 6.6 7.9 9.3 10.7 13.3 16.7 19.1 22.6 28.9 32.8

EER Kw/Kw 3.33 3.29 3.23 3.27 3.31 3.17 3.19 3.1 3.04 2.99

وزن Kg 229 325 340 343 451 492 615 690 940 955
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)Outdoor( داکت اسپلیت اینورتر 
.60000 Btu/hr 18000 تا Btu/hr ظرفیت سرمایش از •

• شدت صدای پایین نسبت به محصوالت مشابه موجود در بازار .
• مجهز به ریموت کنترل ، چشمی و ترموستات .

• قابلیت اتصال به کویل گرمایی.
• قابلیت تولید گرما بدون کویل گرمایی.

• دارای موتور فن سه دور جهت تنظیم شدت هوادهی.
• دارای کمپرسور اسکرال یا روتاری با راندمان باال.

CL-HG-**HWFN1Q 24 30 36 48 60

ابعاد mm 895*313*862 990*354*966 940*360*1250

وزن Kg 62 70 79 122 122

سطح صدا dB 58 60 62 64 64

ارتفاع/طول لوله m 25/10 30/15 30/20 50/25 50/25
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)Indoor( داکت اسپلیت اینورتر

CL-HG-**HWFN1Q 24 30 36 48 60

ظرفیت
"Btu/hr 

RT"
24000/2 30000/2.5 36000/3 48000/4 60000/5

توان مرصفی Kw 2.09 2.61 3.18 4.2 4.48

آمپر مرصفی A 9.6 11.9 14.6 19.2 20.5

EER رضیب عملکرد Kw/Kw 3.35 3.32 3.3 3.33 3.4

فشار استاتیک Pa 100 100 150 150 160

ظرفیت هوادهی cfm 882 882 1590 1764 1950

سطح صدا db 51/49/47 50/47/45 51/46/45 56/53/50 55/52/49

(W×D×H) ابعاد هواساز mm 856*808*400 1200*808*400 1400*808*400

وزن هواساز kg 51 51 71 72 84


