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 :و امکانات اصیل مشخصات 

  ولت  220ورودی برق 

 اتوماتیکزدایی، فنسرمایش، گرمایش، رطوبت عملکرد ، 

 گرمایش هیت پمپ و کویل آب گرم 

  آمپر( ۳0) تکفازکنترل مستقیم کمپرسور 

 داخیل( سه سه دور یونیت داخیل )فن کنترل موتور تکفاز 

  خارجی(دو کنترل موتور تکفاز دو دور یونیت خارجی )فن 

 سنسور دمای هوای اتاق 

 سنسور دمای هوای محیط بیرون 

 سنسور دمای کویل یونیت داخیل 

 سنسور دمای کویل یونیت خارجی 

 سنسور دمای کویل آب گرم 

 ت(ول 220 ورودی ۴) دلخواه دیواری اتصال ترموستات 

 راتصال ریموت کنترل 

 

 : جانیب امکانات

 عملکرد هوای تازه 

  دستگاه به طور همزمان ۱۶شبکه سازی 

 هوشمند آژند الکترونیک اتصال ترموستات 

  ورودی دیجیتالHigh Pressure 

  ورودی دیجیتالLow Pressure 

  ورودی دیجیتالFlow Switch 

 کنترل پمپ درین 

 اتصال هیتر الکترییک کمیک 

  حافظهEEPROM 

 

 : امکانات حفاظیت

 حفاظت کمپرسور 

 زدایی کمپرسور یخDefrost 

  ضد باد سردAnti-Cold Air 

  کمبود مبردLow-Gas Pressure 

 زدیگ ضد یخAnti-Freeze 

 دمای کویل یونیت داخل و بیرون 

 خطای سنسورهای دما 

 حفاظت ارت 
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