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AIR CONDITIONER COLLECTION
COOLING & HEATING

سیستمهای تهویه مطبوع
)سرمایشی-گرمایشی(

FULL  DC  Inverter







گروه بازرگانى توانگر اعتماد پاسارگاد فعالیت خود را از سال 1364 در زمینه واردات و صادرات آغاز و ازسال 1374 بطور خاص اقدام به واردات 
سیستم هاى تهویه مطبوع نمود. با توجه به گستردگى واستقبال مصرف کنندگان داخلى، فروش و گارانتى محصوالت " برند سوپرا " به شکل انحصارى 

در دستور کار این گروه قرار گرفت. فروش این محصوالت از شهرهاى جنوبى آغاز و به سرعت در سراسر کشور گسترش یا فت.
شرکت بازرگانى توانگر اعتماد پاسارگاد در سال 1384 با بهره گیرى از دانش روز و تکنولوژى منطبق باشرایط اقلیمى و نیاز مصرف کنندگان در مناطق 
مختلف کشور، محصوالت جدیدى با نام تجارى تراست )TRUST( را به بازارهاى داخلى عرضه نمود. محصوالت تراست با طراحى زیبا و منحصر بفرد، 
در بازارهاى به شدت رقابتى، به سرعت جاىخود را باز کرد و هم اکنون با توجه به اصرار در ارتقاء سطح کیفىمحصوالت بطور مستمر، سهم عمده اى 

از بازار مصرف این محصوالت را به خود اختصاص داده است.
شرکت بازرگانى توانگر اعتمادپاسارگاد همواره کوشیده است ضمن ارائه بهترین ها با بهره گیرى ازکارآمدترین متخصصین و مهندسین در راستاى 
جلب رضایت و اطمینان مشتریان، پشتیبانى کاملى ازمحصوالت خود را ارائه نماید به نحوى که هم اکنون " خدمات پس از فروش تراست، نقطه قوت 
آن است ".در این راستا شرکت در سال 1387 اقدام به پیاده سازى سیستم تضمین کیفیت ISO 9001:2008 نمود و در مهرماه 1390 موفق به 
اخذ دو استاندارد جهانى دیگر در زمینه رضایت مشترى ISO 10002:2004 و پیگیرى شکایت مشترى ISO 10004:2010 گردید که از این لحاظ اولین 
شرکت دارنده این گواهینامه با ارزش جهانى بوده است.شرکت تراست در تالش است همچنان، به پشتوانه پرسنل متخصص و متعهد به معیارهاى 
اخالقى، باتالش و کوشش خستگى ناپذیر و با در نظر گرفتن الزامات استاندارد بین المللى ISO 9001:2008 ،در جهت دو هدف کالن سازمانى "بهبود 

مستمر و جلب رضایت مشترى" گام بردارد، بدین لحاظ جهت گیرى هاىاصلى خود را بر اساس محورهاى زیر تنظیم نموده است:
ISO 10002:2004  ISO 10004:2010, ISO 9001:2008 رعایت قوانین و مقررات ملى و استاندارد بین المللى •

• بهبود مستمر و اثربخشى فرآیندها و روش هاى انجام کار در راستاى افزایش کیفیت خدمات
• تهیه، بازنگرى و تصویب طرح کیفیت و نظارت بر اجراى مستمر آن ها

• ارتقاء سطح کیفى خدمات ارائه شده
                     

                       بسیار خرسند خواهیم شد که شما هم یکى از هزاران اعضاء خانواده TRUST باشید.

تاریخچه فعالیت
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این شركت به پشتوانه پرسنل خدمتگزار، آگاه، صادق و متعهد به معیارهای اخالقي، قصد دارد تا با تالش خستگی ناپذیر و در نظر گرفتن الزامات 
 ISO/TS نیز  و  مشتریان(  شکایات  به  )رسیدگی   ISO 10002:2004 كیفیت(،  مدیریت  ISO 9001:2008)سیستم  المللی   بین  استانداردهای 
10004:2010 )پایش و اندازه گیری رضایت مشتری(، در جهت "بهبود مستمر اثربخشی سیستم های مدیریتی" و نیز رعایت قوانین و مقررات ملی و 

سایر الزامات مرتبط گام بردارد.
شركت بازرگاني توانگر اعتماد پاسارگاد، استراتژیهای اصلی خود را بر اساس محورهای زیر تنظیم نموده است: 

شناسائی مستمر نیازها و انتظارات و افزایش سطح رضایت مشتریان   -1
ارتقاء سطح كیفیت محصول و خدمات ارائه شده   -2

رشد و توسعه منابع انسانی   -3
مسئولیت اصلی استقرار، نگهداری و بهبود سیستم های مذكور بر عهده اینجانب بوده و نماینده مدیریت، وظیفه طرح ریزی و نظارت مستمر بر 
عملکرد سازمان و سطح رضایت مشتریان را عهده دار خواهد بود. از كلیه مدیران، سرپرستان و سایر پرسنل شركت انتظار می رود تا نهایت تالش 

و مشاركت خود را در این زمینه معمول دارند. 

  

                                                                                                                                                                                                        محمد توانگر
                                                                                                                                                                                                         مدیر عامل

خط مشی كیفیت 
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Active Carbon Filterفیلترکربن فعال
این فیلتر از کربن فعال و رشــته های الکترواســتاتیکی تشکیل شده اســت. فیلترکربن فعال انواع بو مانند 
بوی آمونیاک را حذف می کند و گازهای شیمیایی زیان آور مانند فرم آلدئید را غیر فعال می نماید. این فیلتر 
به وســیلة ایجاد موقعیت های مثبت درســطح فیلتر، اجزای کوچک گرد و خــاک، دود و موی حیوانات اهلی را 

برای پیشگیری ازواکنش آلرژی زا به دام می اندازد.

اواپراتورطالیی ضد باکتری
  Golden Bio Evaporator

این خاصیت، از تولید مثل و گسترش باکتریها جلوگیری کرده و در ایجاد سالمتی و راحتی در محیط کمک می کند.

Anti-Rust Cabinet بدنه ضد زنگ
بدنه دستگاه از ورق فوالد الکترولیتی روی با پوشش ضد زنگ ساخته شده است.

حالت شروع مجدد دستگاه درصورت قطعی برق
Auto Restart Function

درهنگام قطع ووصل شدن برق، سیستم به طور اتوماتیک و با تنظیمات قبلی، شروع به کارمی کند.

                    DSP High-Speed Chip تراشه پر سرعت
این گزینه ســبب می شود که زمان پاســخگویی وسیلة تهویه مطبوع به تغییرات20 برابر سریع تر از حالتهای 

معمولی باشد و دمای محیط داخل به طور دقیق و بینC° 0/5±  کنترل شود.

   Cleanable Panel  پانل داخلی با قابلیت تمیز کردن آسان
پانل داخلی به گونه ای طراحی شده است که به راحتی قابل تمیز شدن می باشد.

ارتباط سیمی انعطاف پذیر
Flexible Wiring Connection

نحوة طراحی ترمینال برق به صورتی است که ارتباط سیمی بین پانل داخلی و یونیت خارجی را انعطاف پذیرتر 
می سازد. 

Displayنمایشگر
کلیه دستگاه ها مجهز به نمایشگرLED و یا LCD می باشند. 

Multi-Bend Evaporator   اواپراتور چند خم
با استفاده از این ساختار اواپراتور و به دلیل افزایش سطح انتقال حرارت راندمان سیستم افزایش می یابد.

قابلیت های کولرهای گازی تراست

Independent Dehumidification رطوبت زدایی مستقل
بدون کاهش دما دســتگاه می تواند در حالت ســرمایش و عملکرد فن بطور مســتقل خود را در حالت رطوبت 

زدایی قرار دهد.

فین آلومینیومی هیدروفیلی
Hydrophilic Aluminum Fin

فین های هیدروفیل به جاری شدن آب تقطیرشده روی سطح فین درحالت سرمایش کمک کرده و با جلوگیری از 
مسدود شدن فواصل بین فین ها توسط آب، باعث جریان یافتن راحتتر هوا بین فین ها، جلوگیری از تجمع گرد 

و خاک و در نتیجه افزایش راندمان انتقال حرارت می شود.

Low Noise Airflow Systemگردش هوا باسطح صدای پایین
بدون کاهش میزان حجم هوا و با استفاده از Cross flow  fan با قطر باال وکاهش سرعت دوران فن، سطح صدای 

پانل داخلی کاهش یافته است.

Sleep Modeحالت خواب
در این حالت دســتگاه بطور اتوماتیک در حالت ســرمایش هر ساعت 1 درجه سانتی گراد افزایش دما و در حالت 
گرمایش هرساعت 1 درجه سانتی گراد کاهش دما را برای دو ساعت اول پس از تنظیم، انجام می دهد. پس از  
آنکه مدت 5 ســاعت در همین حالت ماند خاموش می شــود. در این حالت دســتگاه در حالت صرفه جویی انرژی 

قرار می گیرد.   

لوله های مسی با شیارهای داخلی ذوزنقه ای
Trapezium Innergroove Copper Piping

درمقایســه با لوله های مســی شــیار داخل مثلثی این لوله ها امکان عبور مبرد بیشــتری را فراهم کرده و ضمن 
افزایش راندمان باعث کاهش مصرف برق می شوند.

Soft-start Kitکیت استارت نرم
این کیت در دستگاه های تک فاز با ظرفیت باال باعث کاهش آمپر راه اندازی می گردد.

عیب یاب ومحافظ هوشمند 
Self-diagnosis Function

این سیستم به طور هوشمند و اتوماتیک اشکاالت احتمالی را تشخیص ونمایش داده و در صورت تشخیص خطا، 
سیستم محافظتی را فعال و ادامه کار را متوقف می نماید.

عدم وزش باد سرد درحالت گرمایش                            
Anti-cold Air-Function (Heat Pump Only  

)فقط درسیستم های سرد و گرم(
درحالــت گرمایش، زمانی که دمای اواپراتور به اندازة کافی گرم شــد، آنگاه فن شــروع بــه کارمی کند و به این 

ترتیب از وزش باد سرد در حالت گرمایش جلوگیری می شود.

Turbo Operation حالت توربو
در این حالت دستگاه دمای خواسته شده را در زمان کوتاه تری تأمین می کند .

Valve Protection Coverمحافظ شیرهای سرویس
ایــن محافظ ازشــیرها در زمان حمل و نقل دســتگاه محافظت کرده و از تقطیر رطوبت هــوا و چکه کردن جلوگیری 

می کند.
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Two-Direction Airflowتکنولوژی توزیع هوا در دو جهت
در حالــت ســرمایش، پره های هوا در خالف جهت عقربه های ســاعت باز شــده و هــوا را بصورت افقی 
هدایــت می کنــد و باعث کاهش یکنواخت دما در مدت زمان کمتــر ودر حالت گرمایش، پره های هوا در 
جهت عقربه های ساعت باز شده و هوا را به سمت کف هدایت می کند و افزایش یکنواخت دما در مدت 

زمان کمتر می گردد.

فن خروجی دو سرعته
Two-speed Outdoor Fan Motor

با اســتفاده از فن يونيت خارجی دو سرعته، ضمن كنترل فشار سيستم و كاهش برق مصرفي دستگاه، 
درهنگام شب و ساعات خنك هوا، فن با دور آرام و صداي پايين كارمي كند.

Bio Filterفیلتربیولوژیک
فیلتربیولوژیک از یک آنزیم بیولوژیک مخصوص و فیلتر Eco تشــکیل شــده اســت. فیلترEco  ذرات 
بســیار ریز معلــق در هوا و باکتریهــای مضر و قارچها ومیکروبهــا راجذب می کند وآنزیــم بیولوژیک با 

شکافتن دیواره سلولی باکتریها آنها را از بین برده و مشکل آلودگی در کولر گازی را از بین می برد.

  Vitamin C Filterفیلتر ویتامین ث
این فیلتر با آزاد کردن ویتامین ث درمحیط باعث کاهش اســترس و همچنین نرمی و شــادابی پوســت 

بدن می شود. طول عمر این فیلتر حدود دو سال بوده و پس از این دوره به راحتی قابل تعویض می باشد.

Self-Clean نظافت خودکار
با انتخاب این حالت از روی ریموت کنترل، سیستم به طور خودکار اقدام به پاکسازی یونیت داخلی از 

باکتریها خواهد نمود و باعث سالم سازی هوای عبوری از یونیت می شود.

Oxygen Generating Mechanismدستگاه تولید اکسیژن
دســتگاه جداسازی اکســیژن در یونیت بیرونی با انتقال اکســیژن به پانل داخلی باعث افزایش درصد 

اکسیژن اتاق می شود.

Silver Ion Filterفیلتر یون نقره
یــون نقــره با ازبین بردن پیکره داخلی باکتریها وجذب عناصرآنها درســلول هامی تواند باکتری ها را از 
بین ببرد و یا مانع فعالیت آنها درچگالی بســیارکم گردد. بعالوه نانو سیلور چسبیده به فیلتر، یون نقره 

رابرای از بین بردن باکتری ها، به صورت مؤثر و پیوسته آزاد می کند.

قابلیت های سفارشی کولرهای گازی تراست

کندانسورطالیی مقاوم در برابر خوردگی
Golden Anti-corrosive Condenser

کندانسور هیدروفیلی طالیی با شتاب دادن به فرآیند یخ زدایی، سبب باال رفتن بازده گرمایی می شود. 
ازطرفی پوشــش طالیی منحصر به فرد ضد خوردگی کندانســور می تواند در مقابل هوای مناطق مجاور 

دریا، بارانهای اسیدی و دیگر عناصر خورنده مقاومت نماید.

Ionizerسیستم یون ساز
یون های منفی می توانند از بدن بخوبی مراقبت کنند.آنیون هامی توانند سیســتم گردش خون را تحریک کنند، 
سیستم تنفسی را بهبود بخشیده و از بیماری های مجرای تنفسی نظیر آسم و ذات الریه جلوگیری نمایند. وقتی هوا 
ازمیان سیستم یون ساز عبورمی کند، این سیستم به طور اتوماتیک و با اعمال ولتاژ باال آنیون ها را تولید می کند 
و تعداد این یون ها می تواند به بیش از یک میلیون یون درسانتیمتر مکعب برسد.آنیون ها می توانند باعث غیر 

فعال شدن بخارات شیمیائی و جذب ذرات گرد و غبارمعلق در هوا شوند.

Tele Remote Controlتکنولوژی کنترل با تلفن
با این تکنولوژی شما همیشه و از هر جایی می توانید کولر خود را کنترل نمایید. انجام تنظیمات به راحتی امکان 
پذیر است و شما با استفاده از تلفن می توانید تنظیماتی مثل: نوع کارکرد، دمای دلخوا ه و دور فن مورد نظرتان را 

به راحتی انجام دهید.

Fresh Air هوای تازه
یــک مکنده در پانل داخلی موجود می باشــد که با فشــردن دکمه Fresh air هوای تــازه را ازمحیط بیرون مکش 
کرده و وارد اتاق می کند. با ورود هوای تازه به اتاق ایجاد فشار مثبت بخشی ازهوای آلوده اتاق به بیرون رانده 

می شود.

Follow Meتشخیص موقعیت مصرف کننده
با انتخاب این حالت سیســتم با استفاده ازسنســور دمایی که در ریموت کنترل تعبیه شده است، شرایط دمای 
محیــط پیرامــون مصرف کننــده ای که ریموت کنترل را همراه دارد، تشــخیص داده و بر اســاس این دما حالت 

کارکرد مطلوب را بطور خودکار انتخاب می کند.

  Intelligent eye چشم هوشمند
تابش حرارت از بدن انسان باعث تولید اشعه مادون قرمز می شود. این اشعه توسط حسگرگیرنده اشعه مادون 
قرمز تعبیه شــده در دســتگاه دریافت شــده و می تواند حضور یا عدم حضور انسان درمحیط را تشخیص دهد و 

متناسب با آن اقدام به خاموش یا روشن کردن دستگاه نماید.

PTC Auxiliary Heating گرم کن کمکی پی تی سی
گرم کن کمکی پی تی سی عملکرد گرمایش را در محیط های بسیار سرد مطلوب تر می نماید.

 Compensation Temperature تصحیح دما
معموالً بین کف و سقف اتاق اختالف دما وجود دارد. مکانیزم تصحیح دما باعث اصالح دمای ثبت شده بین این دو 

دما می شود.
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اسپلیت دیواری
Wall-Mounted Split

9000-12000 BTU/h 18000-24000 BTU/h 30000 BTU/h

5

Indoor
unit

New Code RC01
TMST09HT1I3.34/

I(O)4SW1R1N1S

TMST12HT1I3.66/ 

I(O)4SW1R1N1S

TMST18HT1I3.52/

I(O)4SW1R1N1S

TMST24HT1I3.55/ 

I(O)4SW1R1N1S

TMSAB30HT1I3.76/

I(O)4SW1R1N1S
كد جدید

Capacity

Cooling

Btu/h

9000 
(2520-11880)

12000 
(3960-14280)

18000 
(5760-21240)

24000 
(13000-26400)

28000 
(16800-30340)

سرمایش

ظرفیت
Heating

10000 
(2900-12150)

13000
 (4200-14500)

19000
 (7000-21800)

25000 
(14000-27000)

29000
 (18500-30800)

گرمایش

Capacity
Cooling

kW
2.64 (0.74-3.48) 3.52 (1.16-4.18) 5.27 (1.69-6.22) 7.03 (3.81-7.74) 8.2 (4.92-8.89) سرمایش

ظرفیت
Heating 2.93 (0.85-3.56) 3.81 (1.23-4.25) 5.57 (2.05-6.39) 7.32 (4.1-7.91) 8.5 (5.42-9.02) گرمایش

Power supply Ph,V,Hz 1,220,50 برق مصرفی

Power
 input

Cooling
W

790 (310-1010) 960 (300-1125) 1500 (540-1825) 1980 (820-2350) 2180 (970-2600) سرمایش توان 
Heatingمصرفی 690 (220-920) 980 (320-1150) 1490 (535-1800) 1960 (810-2300) 2225 (890-2470) گرمایش

Operating
current

Cooling
A

3.4 (1.1-4.2) 4.3 (1.4-4.9) 6.5 (2.4-8) 8.6 (3.7-10.5) 9.7 (4.4-11.6) سرمایش جریان 
Heatingمصرفی 3.2 (1-3.9) 4.4 (1.5-5.2) 6.4 (2.3-8.6) 8.5 (3.7-10.2) 10 (4.2-11) گرمایش

EER-COP
Cooling

W/W
3.34 3.66 3.52 3.55 3.76 سرمایش

راندمان
Heating 4.25 3.89 3.74 3.74 3.82 گرمایش

Air flow m3/h 552/441/295 580/435/370 880/670/540 1170/820/660 1350/1030/780 هوادهی

Noise level
Indoor unit

dB(A)
39/32/25 41/33/25 44/36/32 50/42/34 50/44/35 یونیت داخلی

سطح صدا
Outdoor unit 56 56 58 59 60 یونیت بیرونی

Indoor
unit

Body size(W×D×H)

mm
850×204×302 850×204×302 1010×230×326 1130×240×340 1259×282×362 ابعاد دستگاه

یونیت 
داخلی

Package 
size(W×D×H)

960×290×385 960×290×385 1085×325×405 1205×330×420 1340×380×450 ابعاد كارتن

Net weight
kg

9 9 12.5 14.5 20.6 وزن خالص

Gross weight 12 12 15.5 18 26.2 وزن كل

Outdoor
unit

Body size(W×D×H)

mm
770×300×555 800×333×555 845×363×702 946×410×810 946×410×810 ابعاد دستگاه

یونیت 
بیرونی

Package 
size(W×D×H)

900×345×585 920×390×615 965×395×755 1090×500×865 1090×500×865 ابعاد كارتن

Net weight
kg

27.6 32.8 36.8 56.2 63.8 وزن خالص

Gross weight 30 35.6 40 61.9 68.9 وزن كل

Piping
connection

Liquid side
mm(inch)

6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 9.52(3/8") 9.52(3/8") لوله مایع لوله های 
رابط

Gas side 9.52(3/8") 12.7(1/2") 12.7(1/2") 15.88(5/8") 15.88(5/8") لوله گاز

Ambient temperature °C [0,50]/[-15,30]
دمای محیط  

          )گرمایش/سرمایش(

Unit TMINVTC -12H410A TMINVTC-24H410A TMINVTC-09H410Aمدل TMINVTC-18H410A TMINVAB-30H410AModel

TMINVTC سری

EN
ERGY  EFFICIENCY

R-410A

on

 air puri�er ionizer air purifier ionizer



 حداكثر سطح آسایش در سرمایش و گرمایش  *
فیلتر یون پالسما )تصفیه هوای محیط( *
پایین ترین میزان مصرف برق *

پایین ترین سطح صدای دستگاه *
بدون نوسانات درجه حرارت *
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 مجهز به :

 حالت خواب *
 حالت توربو *



اسپلیت دیواری
Wall-Mounted Split

9000-12000 BTU/h 18000BTU/h 24000  BTU/h

 7

Indoor
unit

Indoor
unit

New Code RC01
TMSP09HT1I3.66/

I(O)4SW1R1N7(6)S

TMSP12HT1I3.61/

I(O)4SW1R1N7(6)S

TMSP18HT1I3.41/

I(O)4SW1R1N7(6)S

TMSP24HT1I3.47/

I(O)4SW1R1N7(6)S
كد جدید

Capacity

Cooling

Btu/h

9000 (2430-11970) 12000 (3700-15180) 17000 (5440-21160) 22000 (9240-25740) سرمایش

ظرفیت
Heating 9500 (2850-12350) 12000 (3700-15180) 18000 (6400-20880) 23000 (9630-26910) گرمایش

Capacity
Cooling

kW
2.64 (0.7-3.51) 3.52 (1.08-4.45) 4.98 (1.88-6.2) 6.45 (2.71-7.54) سرمایش

ظرفیت
Heating 2.78 (0.84-3.62) 3.52 (1.08-4.45) 5.27 (1.88-6.12) 6.74 (2.82-7.88) گرمایش

Power supply Ph,V,Hz 1,220,50 برق مصرفی

Power
 input

Cooling
W

720 (280-970) 974 (320-1200) 1460 (530-1780) 1860 (760-2170) سرمایش
توان مصرفی

Heating 700 (230-910) 974 (320-1200) 1460 (550-1800) 1870 (780-2200) گرمایش

Operating
current

Cooling
A

3.3 (1.3-4.5) 4.5 (1.5-5.5) 6.4 (2.4-8.1) 8.2 (3.6-10) سرمایش
جریان مصرفی

Heating 3.2 (1.1-4.2) 4.5 (1.5-5.5) 6.4 (2.5-8.2) 8.3 (3.7-10.2) گرمایش

    EER Cooling
W/W

3.66 3.61 3.41 3.47 سرمایش
راندمان

COP Heating 3.98 3.61 3.61 3.61 گرمایش

Air flow m3/h 535/420/270 570/420/300 880/580/465 1030/740/655 هوادهی

Noise level
Indoor unit

dB(A)
37/30/23 38/31/24 44/36/32 45/37/34 یونیت داخلی

سطح صدا
Outdoor unit 54 55 56 59 یونیت بیرونی

Indoor
unit

Body size(W×D×H)

mm
897×312×182 897×312×182 1004×350×205 1130×368×218 ابعاد دستگاه

یونیت 
داخلی

Package size(W×D×H) 985×385×260 985×385×260 1095×425×290 1215×455×310 ابعاد كارتن

Net weight
kg

10.7 10.7 14.1 17.3 وزن خالص

Gross weight 12 12 15.5 18 وزن كل

Outdoor
unit

Body size(W×D×H)

mm
770×300×555 800×333×555 845×363×702 946×410×810 ابعاد دستگاه

یونیت 
بیرونی

Package size(W×D×H) 900×345×585 920×390×585 965×395×755 1090×500×875 ابعاد كارتن

Net weight
kg

26.9 32.3 38.6 56 وزن خالص

Gross weight 29.3 35 41.8 61.8 وزن كل

Piping
connection

Liquid side
mm(inch)

6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 9.52(3/8") لوله مایع
لوله های رابط

Gas side 9.52(3/8") 12.7(1/2") 12.7(1/2") 15.88(5/8") لوله گاز

Ambient temperature °C [0,50]/[-15,30]
دمای محیط  

          )گرمایش/سرمایش(

Unit TMINVP-12H410A(G) TMINVP-24H410A(G)TMINVP-09H410A(G) TMINVP-18H410A(G)Model مدل

TMINVP سری

EN

ERGY  EFFICIENCY

R-410A

on

 air puri�er ionizer wifi air purifier ionizer



 مجهز به :

 حالت خواب *
 حالت توربو *
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عملکرد هوشمند با تاریک شدن محیط *

* Follow  me مجهز به تکنولوزی 
مجهز به تکنولوژی اسکن نفرات *
 حداكثر سطح آسایش در سرمایش و گرمایش  *
فیلتر یون پالسما )تصفیه هوای محیط( *

پایین ترین میزان مصرف برق *
پایین ترین سطح صدای دستگاه *

مجهز به تکنولوژی Wifi )تنظیم و كنترل بوسیله اپلیکیشن تلفن همراه( *
بدون نوسانات درجه حرارت *



9000-12000 BTU/h 18000-24000 BTU/h 30000 BTU/h
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CLASS A اسپلیت دیواری
  Wall-Mounted Split

36000 BTU/h

TMSAB-

18H410A

TMSAB-

24H410A

TMSAB-

30H410A

TMSAB-

36H410A UnitModelمدل

New Code RC01 TMSAB09HT1A/
I(O)2SW1R1N1S

TMSAB12HT1A/
I(O)2SW1R1N1S

TMSAB18HT1A/
I(O)2SW1R1N1S

TMSAB24HT1A/
I(O)2SW1R1N1S

TMSAB30HT1A/
I(O)2SW1R1N1S

TMSAB36HT1A/ 
I(O)2SW1R1N1S كد جدید

Capacity

Cooling
Btu/hr(kW)

9500 (2.78) 12500 (3.66) 19200 (5.63) 23000 (6.74) 28500 (8.35) 34000 (9.96) سرمایش
ظرفیت

Heating 10100 (2.96) 13000 (3.81) 19900 (5.83) 23500 (6.89) 29800 (8.73) 37000 (10.84) گرمایش

Power supply Ph,V,Hz 1,220,50 برق مصرفی

Power
 input

Cooling
W

850 1060 1700 2050 2530 3120 سرمایش
توان مصرفی

Heating 860 1030 1720 2000 2450 3080 گرمایش

Operating
current

Cooling
A

3.75 4.7 7.45 9.15 11.8 14.5 سرمایش
جریان مصرفی

Heating 3.8 4.57 7.5 8.9 11.5 14.3 گرمایش

EER Cooling
W/W

3.28 3.46 3.31 3.29 3.3 3.19 سرمایش
راندمان

COP Heating 3.44 3.7 3.39 3.44 3.56 3.52 گرمایش

Air Flow m3/h 450/370/270 540/460/350 800/630/510 1100/950/880 1370/1200/980 1370/1200/980 هوادهی

Noise 
level

Indoor unit
dB(A)

36/32/27 39/35/31 43/38/34 47/44/41 50/46/41 50/46/41 یونیت داخلی
سطح صدا

Outdoor unit 53 55 60 60 61 62 یونیت خارجی

Indoor 
unit

Body size
(W×D×H)

mm
720×189×290 802×189×297 965×218×319 1080×226×336 1260×283×362 1260×283×362 ابعاد دستگاه

یونیت داخلی
Package size

(W×D×H)
790×270×370 875×285×375 1045×305×405 1155×315×415 1340×380×450 1340×380×450 ابعاد كارتن

Net weight
kg

8 8.9 11.6 14 21.8 21.8 وزن خالص

Gross weight 10 11.2 15 17.7 27.6 27.6 وزن كل

Outdoor
unit

Body size
(W×D×H) mm

842×322×555 842×322×555 914×376×707 914×376×707 1048×455×810 1048×455×810 ابعاد دستگاه

یونیت بیرونی
Package size

(W×D×H)
900×345×585 900×345×585 965×395×755 965×395×755 1090×500×875 1090×500×875 ابعاد كارتن

Net weight
kg

28.2 31.8 46.4 51.9 63.9 70 وزن خالص

Gross weight 30.7 34.1 49.6 55.1 70.3 75 وزن كل

Piping 
connection

Liquid side
mm(inch)

6.35(1/4”) 6.35(1/4”) 6.35(1/4") 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8") لوله مایع
لوله های رابط

Gas side 9.52(3/8”) 12.7(1/2”) 12.7(1/2") 15.9(5/8") 15.9(5/8") 15.9(5/8") لوله گاز

Ambient temperature °C -7 up to 43 دمای محیط

TMSAB-

09H410A

TMSAB-

12H410A

TMSAB سری

on

 air puri�er ionizer wifi air purifier ionizer



بدون نوسانات درجه حرارت  *
حداكثر سطح آسایش در سرمایش و گرمایش *
فیلتر یون پالسما )تصفیه هوای محیط( *
قابلیت اتصال بی سیم به اینترنت )Wifi( تا ظرفیت 24000 *

 مجهز به :
 حالت خواب *
 حالت توربو *
 تکنولوژی روز دنیا  *
 پایین ترین سطح صدا *
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EN

ERGY  EFFICIENCY

R-410A



اسپلیت ایستاده
CLASS B  Floor Standing

Model

48000-60000-100000 BTU/h

          
 حالت خواب *
 حالت توربو *
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TMFS4-50H TMFE2-60H TMFV-100HT3/410Model

New Code RC01
TMS4S50HT1C/
I(O)2SS1R3N1T

TMS2E60HT1C/ 
I(O)2SS1R3N1T

TMSN100HT3C/ 
I(O)4TS1R3N1T

كد جدید

Capacity

Cooling

Btu/hr (kW)

48000 (14.06) 60000 (17.58) 95600 (28.01) سرمایش

ظرفیت

Heating 48000 (14.06) 68000 (19.92) 105000 (30.76) گرمایش

Power supply Ph,V,Hz 3,380,50 برق مصرفی

Air flow m3/hr 1750 2374 5100 هوادهی

Noise level
Indoor unit

dB(A)
56.9 58.8 61 یونیت داخلی

سطح صدا
Outdoor unit 64.5 63.5 64.7 یونیت خارجی

Indoor
unit

Body size(W×D×H)

mm

540×370×1780 606×384×1895 1200×420×1860 ابعاد دستگاه

یونیت 
داخلی

Package 

size(W×D×H)
683×503×1920 745×505×2025 1362×582×2050 ابعاد كارتن

Net weight
kg

49 59.5 158 وزن خالص

Gross weight 63 79 174 وزن كل

Outdoor
unit

Body size(W×D×H)
mm

900×350×1170 952×415×1333 1260×700×908 ابعاد دستگاه

یونیت 
بیرونی

Package
 size(W×D×H)

1032×443×1307 1100×500×1490 1320×730×1060 ابعاد كارتن

Net weight
kg

94 112 187 وزن خالص

Gross weight 105 124.7 204 وزن كل

Piping
connection

Liquid side
mm(inch)

9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8") لوله مایع
لوله های رابط

Gas side 19.05(3/4") 19.05(3/4") 25(1") لوله گاز

Ambient temperature °C -7 up to 43 -7 up to 43 -7 up to 45 دمای محیط

Unitمدل

TMF سری

 مجهز به :



 ظرفیت از 48000 تا 96000 بی تی یو بر ساعت  *
 دارای گرمکن الکتریکی كمکی *
 مناسب فضاهای عمومی )بانک ،رستوران ،...( *
  سه فاز *

12
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18000-24000-30000-36000-48000-60000 BTU/h

اسپلیت داکتی
Duct Split

 مجهز به :
 حالت خواب *
 حالت توربو *

Model TMINVD18H410A TMINVD24H410A TMINVD36H410A TMINVD48H410A TMINVD60H410ATMINVD30H410A UnitModelمدل

New Code RC01 TMSI18HT1I3.22/
I(O)4SD1R1Y0S

TMSI24HT1I3.24/
I(O)4SD1R1Y0S

TMSI30HT1I3.24/
I(O)4SD1R1Y0S

TMSI36HT1I3.25/
I(O)4SD1R1Y0S

TMSI48HT1I3.21/
I(O)4SD2R1Y0T

TMSG60HT1I3.42/ 
I(O)4SD2R1Y0T

كد جدید

Capacity
Cooling

Btu/h

18000
 (5400-22900)

24000
 (6900-28700)

30000 
(8100-34600)

36000 
(9400-40600)

48000
 (12840-53500)

60000
 (16600-66200)

سرمایش
ظرفیت

Heating 20000
 (5780-23900)

25000
 (7130-29700)

32000
 (8500-37900)

41000
 (11900-48900)

53000
 (14000-65000)

63000
 (18000-71600)

گرمایش

Capacity
Cooling

kW
5.27 (1.58-6.71) 7.03 (2.02-8.41) 8.79 (2.37-10.14) 10.55 (2.75-11.9) 8.79 (2.37-10.14) سرمایش (2.75-11.9) 10.55

ظرفیت
Heating 5.86 (1.69-7) 7.32 (2.09-8.7) 9.38 (2.49-11.1) 12.01 (3.49-14.33) 9.38 (2.49-11.1) 12.01 (3.49-14.33) گرمایش

Power supply Ph,V,Hz 1,220,50 3,380,50 برق مصرفی

Power
 input

Cooling
W

1640 (530-2070) 2170 (700-2780) 2710 (820-3440) 3250 (1070-4060) 4380 (1360-5560) 5140 (1650-6430) سرمایش  توان
Heatingمصرفی 1540 (490-1940) 1910 (570-2430) 2300 (740-3110) 3180 (1020-3980) 4100 (1300-5160) 4590 (1470-57800) گرمایش

Operating
current

Cooling
A

7.7 (2.6-9.6) 10 (3.3-12.7) 12.5 (3.8-15.7) 14.9 (5-18.7) 7.5(2.5-9.3) 8.6 (3.0-10.8) سرمایش  جریان
Heatingمصرفی 7.2 (2.5-9) 8.9 (2.7-11.2) 10.8 (3.6-14.3) 14.6 6.8(2.3-8.7) 7.8(2.7-9.8) گرمایش

EER Cooling W/W 3.22 3.24 3.24 3.25 3.21 3.42 سرمایش
راندمان

COP Heating W/W 3.81 3.84 4.08 3.78 3.78 4.02 گرمایش

Air Flow* m3/h 940/860/690 1100/780/490 1390/1110/750 1425/1110/570 2505/2165/1800 3800/3050/2300 حجم هوادهی
Maximum External Static 

Pressure Pa 70 100 120 120 100 200 حداكثر فشار استاتیک خارجی

Noise level
Indoor unit

dB(A)
42/40/38 41.5/39/36 41/40/38 42/40.5/39 57/55.5/54 53/49.5/45 یونیت داخلی

سطح صدا
Outdoor unit 56.5 60.5 60 61 62.5 63.7 یونیت خارجی

Indoor
unit

Body size
 (W×D×H)

mm

880×674×210 1100×774×249 1360×774×249 1360×774×249 1200×874×300 1400×858×440 ابعاد دستگاه

یونیت 
داخلی

Package size
(W×D×H)

1070×725×270 1305×805×305 1570×805×305 1570×805×305 1405×915×355 1605×910×505 ابعاد كارتن

Net weight
kg

25.4 31.7 40.6 40.6 46 74 وزن خالص

Gross weight 31 39.1 48.5 48.5 55 86 وزن كل

Outdoor
unit

Body size
 (W×D×H)

mm

800×333×554 845×363×702 946×410×810 946×410×810 952×415×1333 952×415×1333 ابعاد دستگاه

یونیت 
بیرونی

Package size
(W×D×H)

920×390×615 965×395×765 1090×500×875 1090×500×875 1095×495×1480 1100×495×1488 ابعاد كارتن

Net weight
kg

35.5 49 62.9 67.2 112.8 101 وزن خالص

Gross weight 38.4 51.5 68.5 72.9 126 114 وزن كل

Piping
connection 

Liquid side
mm

(inch)

6.35(1/4") 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8”) 9.52(3/8”) لوله مایع
لوله های 

رابط
Gas side 12.7(1/2") 15.9(5/8") 15.9(5/8") 15.9(5/8") 15.9(5/8”) 15.9(5/8”) لوله گاز

Ambient temperature °C [-15,50] دمای محیط

TMINVD سری

  حجم هوادهی در افت فشار استاتیک صفر عنوان شده است.                 *

توجه: دریچه دسترسی به سیستم های داکت اسپلیت، می بایست از هر طرف 10 سانتیمتر بزرگتر از ابعاد دستگاه باشد بنابراین:    طول دریچه = طول دستگاه + 20 سانتیمتر      عرض دریچه = عرض دستگاه + 20 سانتیمتر
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 ظرفیت از 18000 تا 60000بی تی یو بر ساعت  *
امکان نصب كویل آبگرم *
امکان كانال كشی طوالنی  *
امکان اتصال به هوای تازه *
 قابل نصب در سقف كاذب *
 قابل نصب در مناطق معتدل و گرمسیری با تحمل دمای 52 درجه سانتیگراد *
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اسپلیت داکتی با فشار استاتیک نرمال

Normal Duct Split

TMD-18CT3 TMD-24CT3 TMD-36CT3TMD-30CT3 UnitModelمدل

New Code RC01
TMSB18CT3D/

I(O)2SD1R1Y0S
TMSB24CT3D/

I(O)2SD1R1Y0S
TMSB30CT3D/

I(O)2SD1R1Y0S
TMSB36CT3D/

I(O)2SD1R1Y0S
كد جدید

Cooling Capacity Btu/h (kW) 18000 (5.3) 24000 (7.03) 30000 (8.78) 36000 (10.54)

Power supply Ph,V,Hz 1,220,50 برق مصرفی

Air flow m3/h 850/675/425 1290/830/765 1485/1150/1000 1825/1205/1035 حجم هوادهی

External Static pressure 60 80 80 80 فشار استاتیک خارجی

Noise level
Indoor unit

dB(A)
40/35/34 44/37/36 46/38/37 49/42/40 یونیت داخلی سطح 

صدا
Outdoor unit 59 59 60 60 یونیت بیرونی

Indoor
unit

Body size(W×D×H)

mm

920×635×210 920×635×270 1140×775×270 1140×775×270 ابعاد دستگاه

یونیت 
داخلی

Package size(W×D×H) 1135×655×290 1150×655×350 1355×795×350 1355×795×350 ابعاد كارتن

Net weight
kg

23 27 34.5 35 وزن خالص

Gross weight 28 32 41.5 42 وزن كل

Outdoor
unit

Body size(W×D×H)

mm

845×363×702 845×363×702 946×410×810 946×410×810 ابعاد دستگاه

یونیت 
بیرونی

Package size(W×D×H) 965×395×765 965×395×765 1090×500×875 1090×500×875 ابعاد كارتن

Net weight
kg

42 49 62.7 80.6 وزن خالص

Gross weight 45 52 68.3 86.5 وزن كل

Liquid side

mm(inch)

6.35(1/4") 9.52(3/8") 9.52(3/8") 9.52(3/8") لوله مایع

Gas side 12.7(1/2") 15.88(5/8") 19.05(3/4") 19.05(3/4") لوله گاز

Ambient temperature °C [18,52] دمای محیط

لوله های 
رابط

ظرفیت سرمایشی

Pa

Piping
connection

18000-24000-30000-36000 BTU/h

 مجهز به :
 حالت خواب *
 حالت توربو *

TMD سری

توجه: دریچه دسترسی به سیستم های داکت اسپلیت، می بایست از هر طرف 10 سانتیمتر بزرگتر از ابعاد دستگاه باشد بنابراین:    طول دریچه = طول دستگاه + 20 سانتیمتر      عرض دریچه = عرض دستگاه + 20 سانتیمتر
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 ظرفیت از 18000 تا 36000بی تی یو بر ساعت  *
 امکان نصب كویل آبگرم *
 امکان كانال كشی طوالنی *

           

 امکان اتصال به هوای تازه *
قابل نصب در سقف كاذب *
قابل نصب در مناطق معتدل و گرمسیری با تحمل دمای 52 درجه سانتیگراد   *
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اسپلیت داکتی با فشار استاتیک باال

High Static Pressure Duct Split 

Model TMDH-48CT3 TMDH-60CT3Unit مدل

New Code CBO1 TMSB48CT3D/I(O)2SD2R3Y0T TMSB60CT3D/I(O)2SD2R3Y0T كد جدید

Cooling Capacity Btu/h(kW) 48000 (14.06) 60000 (17.58) ظرفیت  سرمایش

Power supply Ph,V,Hz 3,380,50 برق مصرفی

Air flow m3/h 2656/2373/2115 2834/2641/2394 هوادهی

External Static pressure Pa 0~200 0~200 فشار استاتیک خارجی

Noise level
Indoor unit

dB(A)
51/49/47 51/50/48 یونیت داخلی

سطح صدا

Outdoor unit 63 62.7 یونیت بیرونی

Indoor
unit

Body size(W×D×H)

mm

1200×625×380 1200×625×380 ابعاد دستگاه

یونیت 
داخلی

Package size(W×D×H) 1485×675×380 1485×675×380 ابعاد كارتن

Net weight
kg

48.5 49 وزن خالص

Gross weight 55 56.5 وزن كل

Outdoor
unit

Body size(W×D×H)

mm

900×350×1170 900×350×1170 ابعاد دستگاه

یونیت 
بیرونی

Package size(W×D×H) 1032×443×1307 1032×443×1307 ابعاد كارتن

Net weight

kg

89.5 96 وزن خالص

Gross weight 100.2 107 وزن كل

Piping
connection

Liquid side
mm(inch)

9.52(3/8”) 9.52(3/8”) لوله مایع

Gas sideلوله های رابط 19(3/4”) 19(3/4”) لوله گاز

Drainage water mm OD25 OD 25 لوله درین

Ambient temperature °C [18,52] دمای محیط

48000-60000 BTU/h

 مجهز به :
 حالت خواب *
حالت توربو *

TMDH سری

توجه: دریچه دسترسی به سیستم های داکت اسپلیت، می بایست از هر طرف 10 سانتیمتر بزرگتر از ابعاد دستگاه باشد بنابراین:    طول دریچه = طول دستگاه + 20 سانتیمتر      عرض دریچه = عرض دستگاه + 20 سانتیمتر
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 ظرفیت از 48000 تا 60000 بی تی یو بر ساعت  *
 سه فاز *
 امکان نصب كویل آبگرم *
 امکان كانال كشی طوالنی *

 امکان اتصال به هوای تازه *
 قابل نصب در سقف كاذب *
 قابل نصب در مناطق معتدل و گرمسیری با تحمل دمای 52 درجه سانتیگراد  *



Commercial Air conditionersسیستمهای تهویه مطبوع پیشرفته

TMCHUF(D)-30H410WTMRS

 پکیج چیلر هوا خنک اسکرال

TMCHMOF(D)

RB01-TFBRH07-TFRC05-TF

 چیلر مادوالر هواخنک اسکرال

چیلر اسکرو هوا خنک چیلر اسکرو آب خنک

پکیج پشت بامی

چیلر سانتریفیوژ

كندانسینگ یونیتهواساز سیستم كانالی كوره هوای گرم

   19



Commercial Air conditioners

فن كوئل كاستی یک طرفه

فن كوئل كاستی چهار طرفه

TMFCC1 TMFCD3

TMFCC4

TMFCW

YK02&HL108

ترموستات دیواری دیجیتال فن كویل  زمینی روكار

TM فن كویل دیواری مدل فن كویل سقفی توكار داكتی  سه ردیفه

سیستمهای تهویه مطبوع پیشرفته

                  20

TMFCF

TMFCF3

فن كویل زمینی توكار

VRF

VRF- مولتی پنل
هواساز
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