


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 هوایــی 

خارجــی در امــان مــی مانــد.

: PLASMASTER آیونایزر
دو میلیــون یــون پالسمســتر، هوایــی کامــالً 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 فــرد 3M ال جــی بــا فیلتــر 3M MULTI-PROTECTION ، گــرد 

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 BIB INVERTER 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.

BV096STQ
BV126STQ
BV186STQ
BV246STQ

NV096TQ
NV126TQ
NV186TQ
NV246TQ

TV306STQ

AV096MTQ
AV126MTQ
AV186MTQ
AV246MTQ

S096MQ
S126MQ
S186MQ
S246MQ

S096TQ
S126TQ
S186TQ/TC
S246TQ/TC

S306TQ2
S366TQ2
S306TC2
S366TC2

NB096TQ
NB126TQ
NB186TQ
NB246TQ
NB186TC
NB246TC

NEW
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پاک کنندگی 
خودکار

حالت خواب 
عمیق

10 متر قدرت
 پرتاب باد

10

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

فیلتر
PLASMASTER 

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

یونیزه کننده ی 
PLASMASTER

PLUS

13متر قدرت
 پرتاب باد

13

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

نمایشگر 
جادویی

فیلتر 
 محافظ دوگانه

مصرف انرژی  کنترل
مصرف انرژی

حالت خواب 
عمیق

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

فیلتر 
 محافظ دوگانه

خنک کنندگی 
سریع

پره)فین(های
طالیی 

58°C

 کمپرسور
 مخصوص

مناطق گرمسیری

یونیزه کننده ی 
PLASMASTER

PLUS

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

3M فیلتر

10

نمایشگر 
جادویی

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

3M فیلتر یونیزه کننده ی 
PLASMASTER

PLUS

پاک کنندگی
 خودکار

حالت خواب 
عمیق

15متر قدرت
 پرتاب باد

15

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

پاسخ گویی و خدمات 24 ساعته/7روز هفته )بدون تعطیلی(   84733- 021



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 یونیزه کننده ی 
PLASMASTER

PLUS

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

15متر قدرت
 پرتاب باد

15

H/M/L/Sleep



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.

نمایش دمای اتاق

)KW(نــمایش میزان مصرف آنی

)KW(نمایش میانگین مصرف

60% + 13%
 صرفه جویی در مصرف

انرژی



باکتری ها

حشرات ریز

قــارچ ها

موی حیوانات خانگی

مواد شوینده

بوی پخت و پز

بوهای نامطبوع

آلودگی ها

بوزداییاستریلیزاسیون

13متر قدرت
 پرتاب باد

13

یونیزه کننده ی 
PLASMASTER

PLUS

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

نمایشگر 
جادویی

H/M/L/Sleep



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

+ 60% 
ویژگی های بیشتر

1 2

عادی: گام اول:
حالت عادی یک بار فشار دادن دکمه ی »کنترل مصرف انرژی«

100درصد خنک کنندگی )برای محیط شلوغ با افرادی فعال( 80 درصد خنک کنندگی )برای محیطی که در آن، افراد 
فعالیت زیادی ندارند(.

3

گام دوم:
دوبار فشار دادن دکمه ی »کنترل مصرف انرژی«

خنک کنندگی 60 درصدی )برای محیط با تعداد افراد کم، زمانی 
که فعالیت زیادی صورت نمی پذیرد(.

4

گام سوم:
سه بار فشار دادن دکمه ی  »کنترل مصرف انرژی« 

خنک کنندگی 40 درصدی )برای محیط با تعداد افراد کم، بدون 
فعالیت(.



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.

حالت خواب 
عمیق

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

20 متر قدرت پرتاب باد



طراحی زیبا

پاک کنندگی 
خودکار

حالت خواب 
عمیق

10 متر قدرت
 پرتاب باد

10

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

0

H/M/L/Sleep



NEW

H/M/L/Sleep

1515

NB096TQ
NB126TQ
NB186TQ/ NB186TC
NB246TQ/ NB246TC

سطح

10

نمایشگر 
جادویی

NB246TC NB186TC



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

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

3M فیلتر

H/M/L/Sleep

دارای  



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

58°C

 کمپرسور
 مخصوص

مناطق گرمسیری

H/M/L/Sleep



خنک کنندگی سریع

ایــن تکنولــوژی مــی توانــد در مــدت 
5 دقیقــه تــا 3 درجــه دمــا را کاهــش 
دهــد. بــه طــوری کــه درمــدت زمــان 30 
ــه  ــه 18 درج ــط را ب ــای محی ــه دم دقیق

ســانتیگراد خواهــد رســاند.

خنک کنندگی قدرتمند

خنک کنندگی سریع

فیلتر 
 محافظ دوگانه

خنک کنندگی 
سریع

پره)فین(های
طالیی 

60°C

 کمپرسور
 مخصوص

مناطق گرمسیری

H/M/L/SleepH/M/L/Sleep



تکنولوژی 
Vاینورتر

اسکن هوشمند پرتاب باد 
در چهار جهت

پره)فین(های
طالیی 

مصرف انرژی 3M فیلتر

 70 درصد
صرفه جویی

در مصرف انرژی

H/M/L/Sleep



پره)فین(های
طالیی 

60°C

 کمپرسور
 مخصوص

مناطق گرمسیری

مناسب
 برای مناطق
گرمسیری

H/M/L/Sleep



پرتاب باد در چهار جهت

پرتاب باد 
در چهار جهت

پره)فین(های
طالیی 

تکنولوژی 
Vاینورتر

مصرف انرژی

H/M/L/Sleep



TP-H808FLA5

H/M/L/Sleep

پره)فین(های
طالیی 

60°C

 کمپرسور
 مخصوص

مناطق گرمسیری

گاز



بــرآورد ظرفیــت ســرمایش مهمتریــن عامــل در انتخــاب کولــر مناســب بــرای محــل مــورد نظــر شماســت. 
ظرفیــت خنــک کنندگــی کولرهــای گازی معمــوالً 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 ــاً 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.




