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کد 94/001 کولر گازي 

١. ظرفیتهای مختلف سرمایشی و گرمایشی از ٩٠٠٠ تا 

٢۴٠٠٠ ‐٢. پنل های متنوع، متناسب با دکوراسیون 

داخلی ‐٣. کم مصرف‐۴. نمایشگر دیجیتالی‐ ۵. 

صدای بسیار کم ‐۶. تمیز کننده خودکار‐٧. 

عملکرد خودکار زمان خواب و جلوگیری کننده 

هوشمند از یخ زدگی‐٨. تنظیم کننده ٢۴ ساعته 

خاموش/ روشن‐ ٩. چهار متر لوله مسی رایگان‐

١٠. پنج سال گارانتی کمپروسور و خدمات پس از 

فروش‐١١. نصب و راه اندازی رایگان در سراسر 

ایران‐١٢. قابل رقابت قیمتی با کلیه کولرهای گازی 

موجود در ایران‐١٣. کلیه کمپرسورها با مارک 

توشیبا می باشند.١۴. سیال مبرد مورد استفاده از 

نوع گاز R410-Aو سازگار با محیط زیست م یباشد.

کد 94/005 وي آر اف

مد لهای متنوع با ظرفی تهای مختلف 

کیفیت باال

ISO, CE :  مطابق با استاندارد

1

لیست کولرهاي گازي 

Gree Stream

کد 94/002 چیلر جذبی

کد 94/006 فن کویل زمینی

مد لهای متنوع با ظرفی تهای مختلف 

کیفیت باال

ISO, CE :  مطابق با استاندارد

Gree

Ebara

کد 94/007 فن کویل دیواري

مد لهای متنوع با ظرفی تهای مختلف 

کیفیت باال

ISO, CE :  مطابق با استاندارد

Gree

کد 94/008 Greeفن کویل کاستی

مد لهای متنوع با ظرفی تهای مختلف 

کیفیت باال

ISO, CE :  مطابق با استاندارد

کد 94/003 Greeفن کویل سقفی زمینی

کد 94/004 Greeچیلر تراکمی هوا خنک
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کد 94/009 کد 94/013وي آر اف چیلر تراکمی آب خنک

2

لیست کولرهاي گازي 

Gree Ogeneral

در سه مدل :

١‐نسل جدید چیلر سانتریفیوژ  DCاینورتر گری با 

مبرد   R134Aو کنترل ظرفیت پیوسته، راندمان 

SHELL & TUBE باال و نوع اواپراتور و کندانسور

٢‐نسل جدید چیلر سانتریفیوژ  DCاینورتر 

فتوولتائیک گری با مبرد  ،R134Aکنترل ظرفیت 

پیوسته، راندمان باال، قابلیت اتصال به پنل های 

خورشیدی جهت تامین برق مصرفی چیلر  و نوع 

SHELL & TUBE اواپراتور و کندانسور

٣‐چیلر آب خنک اسکرو گری از ۵٢ تا ۴٨٠ تن تبرید

مد لهای متنوع با ظرفی تهای مختلف 

کیفیت باال

ISO, CE :  مطابق با استاندارد

کد 94/010 چیلر تراکمی آب خنک 

کد 94/014 Hitachiچیلر تراکمی هوا خنک

Hitachi

چیلر هوا خنک هیتاچی تروپیکال مونتاژ چین با 

مبدل پوسته و لوله از ظرفیت ۴٠ تا ۴٠٠ تن تبرید

HITACHI – ATHYZ چیلر هیتاچی

چیلر آب خنک هیتاچی ساخت ژاپن با مبدل صفحه 

ای از  ظرفیت ٣۴ تا ٢٠٠ تن تبرید

HITACHI – WUZ چیلر هیتاچی

ISO, CE :  مطابق با استاندارد

کد 94/011 چیلر تراکمی آب خنک 

کد 94/015 Schneiderچیلر تراکمی هوا خنک

Schneider

چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر شامل  مدل هایی با  

میزان صدای کم و فوق صدای کم، دارای ظرفیت 

های ١١۴ تا ٣١٣  تن تبرید 

ISO, CE :  مطابق با استاندارد

R134a  چیلر آب خنک سانتریفیوژ اشنایدر با مبرد

و دارای ظرفیت های ٨۶ تا ٣٧٠ تن تبرید 

Schneider Electric – Uniflair  چیلر اشنایدر

BCWC

ISO, CE :  مطابق با استاندارد

کد 94/012 کولر گازي پنجره اي

کد 94/016 کولر گازي گاسونیک سري 38

Gree

بدنه ضد خش با نمایشگر  LEDجهت نمایش دما

فن پر قدرت با پرتاب باد زیاد و سطح صدای بسیار 

پایین

دارای عملکرد اتوماتیک روشن و خاموش شدن 

کمپرسور جهت کاهش انرژی مصرفی و استهالک

تمامی قطعات از مواد درجه یک ساخته شده و دارای 

١٨ ماه گارانتی می باشد.

کمپرسور کولرهای  GoSonicسری ٣٨ دارای ۵ 

سال گارانتی معتبر است.
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کد 94/017 کد 94/019کولر گازي گاسونیک سري 27 کولر گازي گاسونیک سري 29

3

لیست کولرهاي گازي 

ظرفیت برودتی: در ظرفیت های ١٢٫٠٠٠– ١٨٫٠٠٠‐ 

٢۴٫٠٠٠‐ ٣٠٫٠٠٠ بی تی یو بر ساعت‐مدل 

کمپرسور: روتاری دور ثابت‐شرکت سازنده 

کمپرسور: کمپانی Gree‐نوع مبرد: در مدل های 

٢٩١٢ و ٢٩١٨ گاز  R22و در مدل های ٢٩٢۴ و ٢٩٣٠ 

گاز R410a‐شرایط آب و هوایی: معتدل، مرطوب و 

Cold  :سیستم فیلتراسیون‐ ( T3) گرم و خشک

 ،Plasmaفیلتر کربن اکتیو و آنتی باکتریال

کشور سازنده: چین‐ویژگی های خاص‐طراحی 

زیبای پنل داخلی با نمایشگر   LEDجهت نمایش 

مشخصات عملکرد اسپلیت‐پره های کندانسور از 

نوع طالیی (Golden Fin ) می باشند که حداکثر 

مقاومت در برابر خوردگی را دارد.‐دارای عملکرد 

اتوماتیک روشن و خاموش شدن کمپرسور جهت 

کاهش انرژی مصرفی و استهالک‐تمامی قطعات از 

مواد درجه یک ساخته شده و دارای ١٨ ماه گارانتی 

می باشد.‐کمپرسور کولرهای  GoSonicسری ٢٩ 

ساخت کمپانی معتبر  Greeمی باشد که دارای ۵ 

سال گارانتی معتبر است.

ظرفیت برودتی: در ظرفیت های ١٢٫٠٠٠ – ١٨٫٠٠٠‐ 

٢۴٫٠٠٠ بی تی یو بر ساعت‐مدل کمپرسور: روتاری 

Aux دور ثابت‐شرکت سازنده کمپرسور: کمپانی

نوع مبرد: گاز R22‐شرایط آب و هوایی: معتدل، 

مرطوب و گرم و خشک (T3 ) ‐ سیستم 

فیلتراسیون:  ،Cold Plasmaفیلتر کربن اکتیو و 

آنتی باکتریال‐کشور سازنده: چین‐طراحی زیبای 

پنل داخلی با نمایشگر   LEDجهت نمایش 

مشخصات عملکرد اسپلیت‐پره های کندانسور از 

نوع طالیی (Golden Fin )  می باشند که حداکثر 

مقاومت در برابر خوردگی را دارد.‐دارای عملکرد 

اتوماتیک روشن و خاموش شدن کمپرسور جهت 

کاهش انرژی مصرفی و استهالک‐دارای عملکرد 

 Turboبرای کارکرد کمپرسور و فن با حداکثر توان و 

کاهش دمای سریع‐تمامی قطعات از مواد درجه یک 

ساخته شده و دارای ١٨ ماه گارانتی می باشد.

کمپرسور کولرهای  GoSonicسری ٢٧ ساخت 

کمپانی معتبر  Auxمی باشد که دارای ۵ سال 

گارانتی معتبر است.

کد 94/018 کد 94/020کولر گازي گاسونیک سري 30 و 31 کولر گازي گاسونیک سري 33

ظرفیت برودتی: در ظرفیت های ١٢٫٠٠٠– ١٨٫٠٠٠ بی 

تی یو بر ساعت‐مدل کمپرسور: روتاری دور ثابت

Gree شرکت سازنده کمپرسور: کمپانی

نوع مبرد: گاز  R22‐شرایط آب و هوایی: معتدل، 

مرطوب و گرم و خشک (T3 ) ‐ سیستم 

فیلتراسیون:  ،Cold Plasmaفیلتر کربن اکتیو و 

آنتی باکتریال‐کشور سازنده: چین‐طراحی براق 

زیبای پنل داخلی با نمایشگر  LEDجهت نمایش دما

پره های کندانسور از نوع طالیی (Golden Fin( می 

باشند که حداکثر مقاومت در برابر خوردگی را دارد.

دارای عملکرد اتوماتیک روشن و خاموش شدن 

کمپرسور جهت کاهش انرژی مصرفی و استهالک

تمامی قطعات از مواد درجه یک ساخته شده و دارای 

١٨ ماه گارانتی می باشد.‐کمپرسور کولرهای 

 GoSonicسری ٣٣ ساخت کمپانی معتبر  Greeمی 

باشد که دارای ۵ سال گارانتی معتبر است.

ظرفیت برودتی: در ظرفیت های ١٢٫٠٠٠ – ١٨٫٠٠٠‐ 

٢۴٫٠٠٠‐ ٣٠٫٠٠٠ بی تی یو بر ساعت‐مدل 

کمپرسور: روتاری اینورتر Inverter‐شرکت سازنده 

R410a :نوع مبرد‐Gree کمپرسور: کمپانی

شرایط آب و هوایی: معتدل، مرطوب‐سیستم 

فیلتراسیون:  ،Cold Plasmaفیلتر کربن اکتیو

کشور سازنده: چین‐طراحی زیبا و براق پنل داخلی 

با نمایشگر   LEDجهت نمایش مشخصات عملکرد 

اسپلیت‐پره های کندانسور از نوع طالیی 

(Golden Fin )  می باشند که حداکثر مقاومت در 

برابر خوردگی را دارد.‐تمامی قطعات از مواد درجه 

یک ساخته شده و دارای ١٨ ماه گارانتی می باشد.

کمپرسور کولرهای  GoSonicسری های ٣٠ و ٣١ 

ساخت کمپانی معتبر  Greeمی باشد که دارای ۵ 

سال گارانتی معتبر است.
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