
 

 

 

 

 

 

 BREEZE بریز سقفی کانالی اسپلیت مزایا

 هثسد اش استفادُ تِ تَجِ تا شیست هحیط دٍستداز R410a 

 اسکسال کوپسسَز اش استفادُ تدلیل تاال عوس طَل دازای scroll compressor کن 

  .تاشٌد هی زٍتازی کوپسسَز دازای کِ سقفی کاًالی اسپلیت سایس تِ ًسثت هصسف

 اًسضی هصسف گسید دازای ٍ هصسف کن سقفی کاًالی اسپلیت A ٍ EER  2/3تاالی 

 تسیص سقفی کاًالی اسپلیت داخلی ٍاحد ّواى یا َّاساش ٍاحد BREEZE فشاز دازای 

 پاسکال 70 استاتیکی

 سقفی کاًالی اسپلیت داخلی ٍاحد تَسط دستگاُ یک تا فضا چٌدیي تَْیِ اهکاى 

 BREEZE تسیص

 تسیص کاًالی اسپلیت َّاساش تَسط استفادُ هَزد فضای اشغال عدم BREEZE ٍ سقف دز ًصة 

 ّا ساپَزت ٍ ّا پیچ تَسط کاذب

 ِتسیص سقفی کاًالی اسپلیت  توایص ٍج BREEZE اهکاى دیگس ّای سقفی کاًالی اسپلیت تِ ًسثت، 

 تاشد هی هکاًی هحدٍدیت تا فضاّایی دز ًصة

 

 

 

 

 تسیص سقفی کاًالی اسپلیت  کن ٍشى ٍ کَچک اتعاد BREEZE ٍ هتسی ساًتی 26 ازتفاع 

 کن تسیاز صدای سطح 



 

 تساکن هیصاى تا زدیف سِ یا دٍ دز هعوَال کِ گسهایش تاهیي جْت گسم آب کَیل تِ اتصال قاتلیت 

 شَد هی ساختِ 8FPI فیي

 ( هجوَع دز هتس 35 ٍ ازتفاع هتس 25) خازجی ٍ داخلی یًَیت تیي تاال کشی لَلِ هتساض

 ای حازُ هٌاطق دز استفادُ اهکاى (tropical )کازکسد دهای تا C 54 

 کٌتسل زیوَت دازای ّوچٌیي ٍ کن هتَسط، تاال، سسعت سِ دز دستگاُ کازکسد 

 تاشُ َّای تاهیي قاتلیت (Fresh Air )َّا کیفیت افصایش هَجة کِ تاشُ َّای کاًال تَسط ٍ 

 شَد هی هطثَع تَْیِ  دلپریس ًسین ایجاد

 دستگاُ پشت دز قازچ ضد فیلتس ٍ شستشَ قاتل فیلتس تِ هجْص 

 دستگاُ شیس تِ جاتجایی ّوچٌیي ٍ دستگاُ پشت اش فیلتس تِ دستسسی اهکاى 

 350 فشاز تا ّا کَیل تواهی %100 تستpsig 500 ٍ ًشتی تست جْتpsig دز فشاز تست جْت 

 ساشًد کازخاًِ

 

 

 
 مشخصات فنی داکت اسپلیت بریز

 
www.goodman.ir 

http://www.goodman.ir/wp-content/uploads/CATALOG-Ceiling-Concealed-Duct-BREEZE.pdf
http://www.goodman.ir/wp-content/uploads/CATALOG-Ceiling-Concealed-Duct-BREEZE.pdf
www.goodman.ir
http://www.goodman.ir/wp-content/uploads/CATALOG-Ceiling-Concealed-Duct-BREEZE.pdf

