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راهنامی جامع سیستم های تهویه مطبوع خانگی جی پالس



Inverter Compressor  تکنولوژى کمپرسور اینورتر
با وجود تکنولوژى هوشمند اینورتر، زمانى که کولر جى پالس دماى محیط را به حد سرمایش یا 
گرمایش مطلوب مى رساند، دستگاه به جاى خاموش شدن، به گونه اى هوشمند فعالیت خود را 
کنترل کرده و به آن ادامه مى دهد تا ضمن حفظ هواى مطبوع، مانع از استارت هاى مکرر موتور و 

مصرف باالى برق و انرژى شود.

Dual Operation هم سرمایش، هم گرمایش
وجود هواى مطلوب در هر زمان از سال، با کم ترین میزان مصرف انرژى و بدون نیاز به خرید یا 
استفاده از دستگاه اضافى در منزل، از جمله مزایاى کولر جى پالس است که باید مورد توجه قرار 

گیرد.

4 Direction Air Flow پرتاب باد چهار جهته
توزیع یکنواخت سرمایش و گرمایش از مهم ترین عوامل ایجاد هواى مطبوع در محیط است. وجود 

قابلیت پرتاب باد چهارجهته در کولرهاى جى پالس این امر را میسر ساخته است.

Gold Blade پره هاى طالیى
ماندگارى باالى پنل هاى داخلى و خارجى دستگاه که در معرض انـواع عوامل محیطى هستند از 
 Gold Blade تکنولوژى  از  بهره گیرى  با  کولر جى پالس  کیفیت دستگاه است.  مهم  مالك هاى 
مقاومت دستگاه شما را نسبت به خوردگى، بیشتر کرده و منجر مى شود که مبدل حرارتى عمر 

طوالنى ترى داشته باشد. 



I Feel من حس مى کنم

(non-Tropical) کولرهاى غیرگرمسیرى جى پالس

ظرفیت 9000/12000/18000/24000/30000
مناسب براى مناطق معتدل

Inverter مجهز به کمپرسور هوشمند
داراى 5 سال گارانتى کمپرسور

A مصرف انرژى
عملکرد دوگانه سرمایش و گرمایش

مجهز به پرتاب باد چهار جهته جهت ایجاد سرمایش یا گرمایش یکنواخت
Gold Blade مجهز به پره هاى طالیى

I-Feel داراى حسگرهاى هوشمند جهت تشخیص دماى محیط و تنظیم فعالیت

داراى حالت Turbo جهت اعمال سرمایش یا گرمایش سریع
مجهز به حالت ECO جهت صرفه جویى مصرف انرژى

امکان ذخیره سازى تنظیمات شخصى I Set (برخى مدل ها)
Dry مجهز به قابلیت رطوبت زدایى

LED داراى نمایشگر
Sleep Mode داراى حالت خواب جهت تنظیم فعالیت مطلوب در زمان خواب به کمک حسگرهاى پیشرفته

تایمر جهت تنظیم فعالیت دستگاه در زمان هاى دلخواه

Auto Restart شروع خودکار
کولرهاى جى پالس به گونه اى طراحى شده اند که در صورت قطع و وصل برق، دستگاه با همان 

تنظیمات اعمال شده قبل از قطع برق، مجدداً فعالیت خود را به صورت خودکار آغاز کند.

کولرهاى هوشمند جى پالس، مجهز به حسگرهاى حرارتى هستند که به کمک آن مى توانند دما 
و شرایط محیط را بررسى کرده؛ بر اساس آن، دستگاه، دما و سرعت فن را تنظیم مى نماید و 

حالت خواب  Sleepفعالیت سرمایش یا گرمایش را انجام مى دهد.
کولرهاى جى پالس قادرند به صورت خودکار بهترین شرایط ممکن براى خواب شما را با توجه به 
شرایط و دماى محیط تنظیم کرده و در طول خواب همواره دما را در مناسب ترین حالت ممکن حفظ 

کنند. 

I Set  تنظیمات شخصى
با فشردن دکمه  ��� � بر روى کنترل کولرهاى جى پالس، مى توانید تنظیمات مورد نظر خود را بر 
روى دستگاه ذخیره کرده و با هر بار روشن کردن آن، همان تنظیمات را به صورت خودکار فعال 

کنید. (برخى مدل ها)

Dry قابلیت رطوبت زدایى
با فعــال کـردن آن بر روى  ایـن ویـژگـى براى محیــط هاى مرطـوب بسیــار کارسـاز اسـت و 

کولرهاى جى پالس مى توانید رطوبت محیط را کاهش دهید.

ECO حالت
موتور اینورتر کولرهاى جى پالس، مى تواند در مصرف انرژى صرفه جویى کند، عالوه بر آن با فعال 
نمودن حالت اکو دستگاه از طریق کنترل دما، فعالیت سرمایش و گرمایش را با صرفه جویى 

بیشترى در مصرف انرژى انجام خواهد داد.

Turbo حالت توربو
با قرار دادن دستگاه کولر جى پالس بر روى حالت �����، در کوتاه ترین زمان ممکن، مى توانید 

سریع ترین سرمایش یا گرمایش را در محیط ایجاد کنید.

مجهز به تایمر
تنظیم زمان فعالیت دستگاه به دلخواه خودتان و با توجه به الگوى مصرف روزانه از دیگر ویژگى

 هاى کولر هاى جى پالس است.

300009000 ~ 24000



(NON-Tropical)جدول مقایسه ای کولرهای غیرگرمسیری جی پالس

مدل دستگاه

ظرفیت سرمایشى

ظرفیت گرمایشى

نوع کمپرسور

جریان نامى

جریان نامى

نوع برق مصرفى

(پنل داخلى)میزان نویز فشار صدا

میزان نویز فشار صدا

لوله مایع (رفت)

لوله گاز (برگشت)

وزن خالص

وزن خالص

میزان گردش هوا در ساعت

حداکثر طول لوله کشى

حداکثر ارتفاع لوله کشى

بازدهى دستگاه در حال سرمایش

بازدهى دستگاه در حال گرمایش

محیط مناسب

واحد

-عکس

-

GAC-TM9LN1
 GAC-TM9LU1 

GAC-TM12LN1
 GAC-TM12LU1 

9000

9400

Rotary

3.6(1.3~5.5)

3.4(1.0~5.3)

تک فاز

40/34/26/19

50

1/4”

3/8”

8.5

24

550/550

15

5

3.3

3.6

8~15

12000

12500

Rotary

5.1(1.4~8.0)

4.7(1.4~8.0)

تک فاز

41/36/33/29

51

1/4”

3/8”

9.5

25.5

700/700

15

5

3.3

3.6

14~21

GAC-TM18LN1
GAC-TM18LU1

18000

19000

Rotary

7.3(2.3~9.6)

6.8(2.3~10.8)

تک فاز

41/39/35/31

55

1/4”

3/8”

13

36

1000/1000

15

10

3.3

3.6

20~35

GAC-TM24LN1
 GAC-TM24LU1 

24000

25000

Rotary

9.7(1.7~13.5)

9.0(1.5~15.5)

تک فاز

50/46/44/42/39/36

59

1/4”

5/8”

13

58

1200/1200

15

10

3.3

3.6

27~45

GAC-TE30LN1
 GAC-TE30LU1 

30000

31500

Rotary

10.9(2.6~14.9)

10.4(3.1~17.6)

تک فاز

46/43/40/36

60

1/4”

5/8”

16

61

1450/1450

15

10

3.3

3.6

34~54

سرمایش آمپر

گرمایش آمپر

فاز

H/M/L/Mute

Btu/h

Btu/h

واحد بیرونى

اینچ

اینچ

(عمق*ارتفاع*عرض)ابعاد

(عمق*ارتفاع*عرض)ابعاد

777x250x201

754x300x552

811x292x203

754x300x552

1020x315x220

853x349x602

1095x327x235

953x433x808

1200x340x258

953x433x808

mm پنل داخلى

mm واحد بیرونى

kg پنل داخلى

kg واحد بیرونى

m3/h پنل داخلى

متر

متر

EER (W)

COP (W)

m2



ظرفیت 30000 / 24000
مناسب براى مناطق گرمسیرى

 Inverter مجهز به کمپرسور هوشمند
داراى 5 سال گارانتى کمپرسور

A مصرف انرژى
عملکرد دوگانه سرمـایش و گرمایش

مجهز به پرتاب باد چهار جهته جهت ایجاد سرمایش یا گرمایش 
یکنواخت

Gold Blade مجهز به پـره هاى طالیـى
داراى حسگر هاى هوشمند جهت تشخیص دماى محیط و تنظیم 

I-Feel فعالیت
داراى حالت Turbo جهت اعمال سرمایش یا گرمایش سریع

مجهـز بـه حالت ECO جهت صرفه جویى مصرف انرژى
امکان ذخیره سازى تنظیمات شخصى I Set (برخى مدل ها)

Dry مجهز به قابلیت رطوبت زدایى
LED داراى نمایشگر

داراى حالت خواب جهت تنظیم فعالیت مطلوب در زمان خواب 
Sleep Mode به کمک حسگرهاى پیشرفته

تایمر جهت تنظیم فعالیت دستگاه در زمان هاى دلخواه

(Tropical) کولرهاى گرمسیرى جى پالس

٣٠٠٠٠
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(Tropical)جدول مقایسه ای کولرهای گرمسیری جی پالس
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جدول کولرهای گرمسیری ایستاده

48000

49000

Rotary

13.6

11.1

61

3/8”

5/8”

51

105

1850

15

5

3.22

3.34

80~100

549x1853x419

1000x1250x400

سه فاز

54/48/43

مدل دستگاه

ظرفیت سرمایشى

ظرفیت گرمایشى

نوع کمپرسور

جریان نامى

جریان نامى

نوع برق مصرفى

(پنل داخلى)میزان نویز فشار صدا

میزان نویز فشار صدا

لوله مایع (رفت)

لوله گاز (برگشت)

وزن خالص

وزن خالص

میزان گردش هوا در ساعت

بازدهى دستگاه در حال سرمایش

بازدهى دستگاه در حال گرمایش

محیط مناسب

واحد

-

GAC-TM24LN3
GAC-TM24LU3 

GAC-TE30LN3
GAC-TE30LU3 

GAC-FH48LN3
GAC-FH48LU3

24000

25000

Rotary

11.2(1.9~16)

8.6(1.9~12)

تک فاز

50/45/41/36/33

61

1/4“

5/8“

14

59

1350

2.45

3.40

30~50

30000

31500

Rotary

14.6(1.9~16)

11.9(1.7~16.5)

تک فاز

55/53/51/47/41

60

1/4“

5/8“

17

62

15

10

15

10

1500/1500

2.47

3.48

40~60

سرمایش آمپر

گرمایش آمپر

فاز

S/H/M/L/Q

واحد بیرونى

اینچ

اینچ

(عمق*ارتفاع*عرض)ابعاد

(عمق*ارتفاع*عرض)ابعاد

1095x327x235

953x433x808

1200x340x258

953x433x808

mm پنل داخلى

mm واحد بیرونى

kg پنل داخلى

kg واحد بیرونى

m3/h پنل داخلى

حداکثر طول لوله کشى

حداکثر ارتفاع لوله کشى

متر

متر

EER (W)

COP (W)

m2

-عکس

Btu/h

Btu/h

The Cooling Condition: indoor side 27° C (DB), 19° C (WB) - Outdoor Side 35° C (DB), 24° C (WB)
The Heating Condition: indoor side 20°C (DB), 15° C (WB) - Outdoor Side 7° C (DB) , 6° C (WB)
Depending Environmental Conditions and the type of Application, the Numbers of the Capacity and Power Consumption may be changed.

Notes: 



2021 New Arrival
FH Floor Standing
R410a  On-Off




