
)*( אין בשמות הדגמים כשלעצמם להעיד באופן כלשהוא על ביצועי המזגן
)*( יש לוודא כי השטח הנדרש לקירור בו זמנית לא עולה על התפוקה המקסימלית של המעבה

)*( מידת יחידת חוץ כוללת רגליות וכולל ברזים
TAC 810 פונקציית שבת בהפעלה דרך פנל שליטה מרכזי )*(

  PSI (PRESSURE SENSE INDICATION) מערכת בקרה בטכנולוגיית  HOT GAS BY PASS עם בקר DBP בלעדי לערוץ המקצועי  טכנולוגיית 
 חיבור לבית חכם  מגע יבש מובנה  ברזים מקובעים מחוץ ליחידה החיצונית לקלות בהתקנה  זינה לכל מאייד באמצעות כבל נפרד  מגוון 
יחידות פנים כולל מתועלות לחץ גבוה וקאסט  אפשרות חיבור למערכת בקרת חדרים COMFORT SYSTEM  כניסת צנרת באמצעות המעבה 

 אין צורך במלכודת שמן  קופסאות פיצול 1:3 ו-1:5  אורך צנרת כללי 135 מ'  הפרש גובה כללי 30 מ'  תומך   
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TADIRAN VRF BOX 50/3TADIRAN VRF BOX 70/3יחידות חיצונית 
2-52-10כמות חדרים שניתן למזג

Inverter Twin Rotary DCסוג מדחס

BTU/H5000070000תפוקת קירור
W1465020500

BTU/H9000-6400012000-84000תפוקת קירור )מינ’ - מקס’(
W2640-187502500-24600

BTU/H5500075000תפוקת חימום
W1610022000

BTU/H9500-6750015000-90000תפוקת חימום )מינ’ - מקס’(
W2780-197804400-26380

הספק נצרך
W39605700קירור
W40005800חימום

מקדם יעילות
COP3.73.6קירור
COP43.8חימום

זרם עבודה 
A10.5/7.0/7.012.0/8.0/8.0קירור
A10.5/7.1/7.112.0/8.1/8.1חימום

Volt/Hz/Ph400/50/3מתח זינה
A3 x 16C3 x 20Cנתיך )פיוז( 

כבל בין יחידות
mm²3 x 0.75בין יחידה חיצונית ל BU )הזנת חשמל(

mm²2 x 0.75בין יחידה חיצונית ל BU )תקשורת(
mm²2 x 0.75בין קופסת BU לכל יחידה פנימית )תקשורת(

C°10 ÷ 48תחום עבודה בקירור
C°-7 ÷ 24תחום עבודה בחימום
”inch3/8” + 3/4קוטר צנרת בין יחידות

M135סה”כ אורך הצנרת המקסימלי
אורך הצנרת המקסימלי בין יח’ חיצונית ליח’

הפנימית הרחוקה ביותר
M50

M max הפרש גובה מקסימלי בין היחידותM30
mm900 x 1280 x 380900 x 1280 x 440מידות )עומק x גובה x רוחב( 

cfm4600 / 3200 / 2500ספיקת אוויר 

בקרוב!

בקרוב! בקרוב!

)אופציונאלי( )אופציונאלי(


