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7/28 KW 6

200 /1000  CFM 17

35/151 KW 8

1000/2000  CFM 18

180/429 KW 10

200 /1000 CFM 19

175/1700 KW 12

175/1700 KW 14

مینی چیـلر هواخنـک

فن کویل سقفی

چیـلر اسکـرال مدوالر هواخنـک

داکت فن کویل

چیـلر اسکـرال هواخنـک

فن کویل زمینی

چیـلر اسکــرو هوا خنـک

چیـــلر تراکمی اسکـرو آب خنـک
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رشکــت گــروه صنعــت تــاپ تهویــه بــا دو دهــه تجربــه مجموعــه ای پیشــرو و دانــش محــور بــا هــدف ارائــه محصــوالت و خدمــات نویــن و منحصــر 
بــه فــرد در زمینــه سیســتم هــای تهویــه مطبــوع مــی باشــد. فعالیــت هــای ایــن مجموعــه شــامل تولیــد، خدمــات فنــی، مهندســی، طراحــی، 

ــوع در کشــور می باشــد. ــه مطب مشــاوره و فــروش دســتگاه های تهوی
شــرکت تــاپ تهویــه در راســتای اهــداف بلنــد مــدت ایــن مجموعــه در زمینــه خودکفایــی و تولیــد ملــی و بــا در اختیــار داشــتن تیــم فنــی مجــرب 
متشــکل از مهندســین باتجربــه بــا همراهــی مهندســین جــوان توانســته اقــدام بــه تولیــد و طراحــی دســتگاه های چیلــر تراکمــی آبــی و هواخنک، 
فــن کویــل، روفتــاپ پکیــج و داکــت اســپلیت بــا برنــد تــاپ تهویــه در ســطح بــاالی دانــش مهندســی صنعــت تهویــه مطبــوع نمایــد و بــا اجــرای 
دقیــق، هوشــمند و بــا بهــره گیــری از سیســتم هــای نویــن و بومــی شــده رضایــت مشــتریان خــود را جلــب نماید.کلیــه خدمــات مشــاوره، طراحی، 
نظــارت و اجــرا بــا کنتــرل کامــل واحــد فنــی و مهندســی واقــع در دفتــر مرکــزی تهــران و تحــت نظــارت شــرکت GIA GROUP اســپانیا صــورت 
مــی پذیــرد کــه خــود تضمینــی بــر ارائــه راه حــل هــای خالقانــه و اســتفاده از متــد روز اروپــا در تولیــد دســتگاه هــای نامبــرده و اجــرای تاسیســات 

و کاهــش مصــرف انــرژی در پــروژه هــا مــی باشــد.
شــرکت گــروه صنعــت تــاپ تهویــه در راســتای پاســخگویی بــه کلیه نیازهــای مشــتریان و تکمیل ســبد محصــوالت اقــدام بــه واردات محصوالت 
شــرکت هــای Carrier )پرفــروش تریــن برنــد محصــوالت تهویــه مطبــوع در دنیــا( ، Midea )بزرگتریــن تولیــد کننــده محصــوالت تهویــه مطبــوع 
در دنیــا( و GIA GROUP اســپانیا مالــک برنــد HTW )یکــی از تولیــد کننــدگان برتــر محصــوالت تهویــه مطبــوع اروپــا( نمــوده اســت. کلیــه 
محصــوالت ایــن برندهــا مطابــق بــا اســتانداردهای بیــن المللــی تولیدگردیــده ودر برگیرنــده تمــام نیازهــای پروژهای مســکونی، تجــاری و صنعتی 
اســت. ایــن محصــوالت شــامل انــواع چیلــر هــای تراکمــی )ســانتریفیوژ، اســکرو، اســکرال(، مینــی چیلــر، سیســتم VRF ، فــن کویــل، روفتــاپ 

ــد.    ــج و... می باش پکی
وجــه تمایــز شــرکت تــاپ تهویــه نســبت بــه ســایر فعــاالن ایــن صنعــت، پاســخگویی بــه تمــام خواســته هــای مشــتریان در طراحــی و ارائــه 
محصــوالت بــا کیفیــت مــی باشــد و ایــن مجموعــه تســریع در رونــد ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان را عهــد ناگسســتنی مــی دانــد 
کــه بســیار مهــم و الزم االجــرا مــی باشــد. اخــذ تاییدیــه از ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان گــواه بــر حرکــت ایــن مجموعــه در راســتای 

ارائــه خدمــات بهینــه بــه مشــتریان مــی باشــد.
امیــد اســت بــا پشــتکار و پایبنــدی بــه تمــام اصــول بیــان شــده در اجــرای پــروژه هــای محــول شــده در کشــور عزیزمــان ایــران گامــی کوچــک 

در ارتقــاء ایــن صنعــت برداشــته باشــیم.
Carrier( شــرکت تــاپ تهویــه بــه واســطه دو دهــه تجربــه در زمینــه تولیــد و واردات انــواع دســتگاه هــای تهویــه مطبــوع از برندهــای مطــرح دنیــا

آمریــکا، Midea چیــن و HTW اســپانیا( ، اشــراف خوبــی بــر محاســن و معایــب دســتگاه هــای مذکــور داشــته و مــی توانــد خدمــات مشــاوره 
تخصصــی ارزنــده ای را در زمینــه انتخــاب دســتگاه ، ارائــه نمــوده و در امــر خریــد دســتگاه، مشــاور و امینــی مطمئــن برای خریــداران محترم باشــد.

تــالش ایــن مجموعــه همــواره بــر ایــن اصــل مــی باشــد تــا رضایــت مشــتریان خــود را جلــب نمایــد، از ایــن رو آمــوزش نیــرو هــای فنــی جهــت 
خدمــات رســانی بــه سراســر ایــران از ابتــدا در دســتور کار ایــن مجموعــه بــوده اســت. شــرکت تــاپ تهویــه خدمــات و پشــتیبانی را بعنــوان یکــی از 
مراحــل اصلــی چرخــه صنعــت و پــل ارتباطــی پایــداری بــا مشــتریان خــود مــی دانــد و مشــتری مــداری را یکــی از اصــول اولیــه خــود قــرار داده 

اســت و در ایــن راســتا تمامــی محصــوالت شــرکت تــاپ تهویــه دارای ضمانتنامــه میباشــد.

تاپ تهـــــویه
TOP TAHVIEH

Air Cooled Mini Chiller

Ceiling Fan coil

Air Cooled Scroll Modular Chiller

Duct Fan coil

Air Cooled Scroll Chiller

Floor Standing Fan coil

Air Cooled Screw Chiller

Water Cooled Screw Chiller
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Air Cooled Mini Chiller
مینـی چیـلر هوا خنـک

Wعرض Lطول

Hارتفاع

MS Series

7 6

TT-MS30TT-MS20TT-MS15TT-MS10TT-MS7مدل

281814107KW ظرفیت
سرمایشی 85432Ton

)380,3,50()380,3,50()220,1,50()220,1,50()220,1,50()V,Ph,Hz( 
برق 

مورد نیاز 8/75/14/342/6)Kw( 

16/59/3181612)A( 

scrollscrollscrollscrollscrollنوع
کمپرسور

تعداد1-21111

R22R22R22R22R22نوع مبرد

تعداد فن1-21-2111

12501250120012001100L
ابعاد

)M.M( 500500500500500W

12001200900900800H

320250230180160Kgوزن

1-1/41-1/41-1/411in /لوله ورودی
خروجی

Technical Specificationsمشخصات فنی

Air Cooled
Mini
Chiller

www.toptahvieh.com

•   قابلیت اتصال به انواع فن کوئل
PLC مجهز به سیستم کنترل هوشمند  •

•  دارای پمپ آب و منبع انبساط و فلوسوئیچ
HYDROPHILIC مجهز به کندانسور  با پوشش  •

R410a , R407c , R22 امکان استفاده از مبردهای•
•  توان باال و ابعاد مناسب جهت استقرار در مکان های مختلف

• دارای سطح صدای پایین و کیفیت ساخت و درجه حفاظت )IP( باال
) DANFOSS , COPELAND( مجهز به کمپرسور اسکرال از برند های معتبر دنیا  •

•  مناسب جهت استفاده واحد های مسکونی، آپارتمان و ساختمان های اداری با متراژ مختلف
•  اکسپنشن ولو، فیلتر درایر، سایت گالس، شیر سرویس و شیر برقی از برندهای معتبر اروپایی

 ROSENBERG , EBM,  ZIEHL-ABEGG , DAMANDEH استفاده از فن کندانسور با برندهای معتبر  •

www.toptahvieh.com

1.Cooling: Chilled water inlet/outlet temperature: 12/7°C
2.outdoor ambient temperature 35°C DB.



Air Cooled Scroll Modular Chiller
MSL Seriesچیـلر اسکـرال مدوالر هواخنـک

مشخصات فنی

Lطول

Hارتفاع

Wعرض

TT-MSL150TT-MSL100TT-MSL70TT-MSL50TT-MSL40TT-MSL35مدل

15110570534235KW ظرفیت
سرمایشی 433020151210Ton

)380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()V,Ph,Hz( 
برق 

مورد نیاز 3829/51915/110/89/8)Kw( 

68/553/1834/327/219/4517/8)A( 

ScrollScrollScrollScrollScrollscrollنوع
کمپرسور

تعداد422111

R22R22R22R22R22R22نوع مبرد

تعداد فن422222

250025002200180018001800L
ابعاد

)M.M( 220011501150115011501150W

215021502000180018001800H

18501200800650600550Kgوزن

332222in /لوله ورودی
خروجی

BMS قابلیت اتصال به سیستم  •
   Shell and Tube دارای اواپراتور  •

 PLC مجهز به سیستم کنترل هوشمند  •
•  قابلیت ماژول کردن چندین دستگاه با یکدیگر 

HYDROPHILIC مجهز به کندانسور  با پوشش  •
R410a , R407c , R22 امکان استفاده از مبردهای •

•  قابلیت کنترل فشار و دما به صورت دیجیتال بر روی کنترلر 
•  توان باال و ابعاد مناسب جهت استقرار در مکان های مختلف

•  دارای سطح صدای پایین و کیفیت ساخت و درجه حفاظت )IP( باال
)DANFOSS , COPELAND( مجهز به کمپرسور اسکرال از برند های معتبر دنیا  •

•  مجهز به سیستم حفاظتی Anti Freeze and Delta  جهت جلوگیری از یخ زدگی اواپراتور
•  اکسپنشن ولو، فیلتر درایر، سایت گالس، شیر سرویس و شیر برقی از برندهای معتبر اروپایی

ROSENBERG , EBM,  ZIEHL-ABEGG , DAMANDEH استفاده از فن کندانسور با برندهای معتبر  •

www.toptahvieh.comwww.toptahvieh.com

Air Cooled 
Scroll 
Modular 
Chiller

Technical Specifications

1.Cooling: Chilled water inlet/outlet temperature: 12/7°C
2.outdoor ambient temperature 35°C DB.
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Air Cooled Scroll Chiller
SL Seriesچیـلر اسکـرال هواخنـک

مشخصات فنی

Wعرض Lطول

Hارتفاع

TT-SL430TT-SL350TT-SL300TT-SL250TT-SL220TT-SL180مدل

429350299250222180KW ظرفیت
سرمایشی 12210085716351Ton

)380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()V,Ph,Hz( 
برق 

مورد نیاز 119/59672645941/6)Kw( 

215/4173129/611510675)A( 

ScrollScrollScrollScrollScrollScrollنوع
کمپرسور

تعداد886644

R22R22R22R22R22R22نوع مبرد

تعداد فن886644

452045203400340025002500L
ابعاد

)M.M( 250025002500250023002300W

230023002150215021502150H

370034002800260022002000Kgوزن

554444in /لوله ورودی
خروجی

BMS قابلیت اتصال به سیستم  •
  Shell and Tube دارای اواپراتور  •

 PLC مجهز به سیستم کنترل هوشمند  •
•  قابلیت ماژول کردن چندین دستگاه با یکدیگر 

HYDROPHILIC مجهز به کندانسور  با پوشش  •
R410a , R407c , R22 امکان استفاده از مبردهای  •

•  قابلیت کنترل فشار و دما به صورت دیجیتال بر روی کنترلر 
•  توان باال و ابعاد مناسب جهت استقرار در مکان های مختلف

•  دارای  سطح  صدای  پایین  و  کیفیت  ساخت و درجه حفاظت )IP( باال
)DANFOSS , COPELAND( مجهز به کمپرسور اسکرال از برند های معتبر دنیا  •

•  مجهز به  سیستم حفاظتی  Anti Freeze and Delta  جهت جلوگیری از یخ زدگی اواپراتور
•  اکسپنشن  ولو، فیلتر درایر،  سایت گالس،  شیر سرویس  و  شیر برقی  از  برندهای  معتبر اروپایی

ROSENBERG , EBM ,  ZIEHL-ABEGG , DAMANDEH استفاده از فن کندانسور با  برندهای معتبر  •

www.toptahvieh.comwww.toptahvieh.com

Air Cooled
Scroll
Chiller

Technical Specifications

1.Cooling: Chilled water inlet/outlet temperature: 12/7°C
2.outdoor ambient temperature 35°C DB.
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Air Cooled Screw Chiller
SWA Seriesچیـــلر تراکمی اسکـرو هوا خنک

مشخصات فنی

WعرضLطول

Hارتفاع

TT-SWA1700TT-SWA1500TT-SWA1300TT-SWA1000TT-SWA900TT-SWA800TT-SWA600TT-SWA500TT-SWA350TT-SWA250TT-SWA175مدل

1700150013001000900800600500350250175KW ظرفیت
سرمایشی 4834263702842562271701421007150Ton

)380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()V,Ph,Hz( 
برق 

مورد نیاز 377/8333310239208183/3133/312086/66441/6)Kw( 

68060055843037533024021615611575)A( 

ScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewنوع
کمپرسور

تعداد22222222211

R22R22R22R22R22R22R22R22R22R22R22نوع مبرد

تعداد فن2220161414141212864

12361124900078807880788067606760452034002500Lابعاد
)M.M( 25002500250025002500250025002500250025002300W

23002300230023002150215021502150215021502150H

95008800780067006400620050004800320025502000Kgوزن

10101086655544in
لوله 

ورودی/ 
خروجی

 

BMS قابلیت اتصال به سیستم  •
PLC مجهز به سیستم کنترل هوشمند  •

HYDROPHILIC مجهز به کندانسور  با پوشش  •
R134a , R407c , R22 امکان استفاده از مبردهای   •

•  قابلیت کنترل فشار و دما به صورت دیجیتال بر روی کنترلر
•  توان باال و ابعاد مناسب جهت استقرار در مکان های مختلف

 Inner Grooved با تکنولوژی  Shell and Tube دارای اواپراتور  •
•  دارای سطح صدای پایین و کیفیت ساخت و درجه حفاظت )IP( باال

•  مجهز به سیستم حفاظتی Anti Freeze and Delta  جهت جلوگیری از یخ زدگی اواپراتور 
•  اکسپنشن ولو، فیلتر درایر، سایت گالس، شیر سرویس و شیر برقی از برندهای معتبر اروپایی
)FRASCOLD , HANBELL, BITZER( مجهز به کمپرسور اسکرو از برند های معتبر دنیا  •

ROSENBERG , EBM, ZIEHL-ABEGG , DAMANDEH استفاده از فن کندانسور با برندهای معتبر  •

www.toptahvieh.comwww.toptahvieh.com

Air Cooled
Screw 
Chiller

Technical Specifications

1.Cooling: Chilled water inlet/outlet temperature: 12/7°C
2.outdoor ambient temperature 35°C DB.

13 12



Water Cooled Screw Chiller
SWW Seriesچیـــلر تراکــمی اسکــرو آب خنـک

مشخصات فنی

WعرضLطول

Hارتفاع

TT-SWW1700TT-SWW1500TT-SWW1280TT-SWW980TT-SWW880TT-SWW780TT-SWW560TT-SWW500TT-SWW350TT-SWW250TT-SWW175مدل

170015001280980880780560500350250175KW
ظرفیت 

سرمایشی 4834273642802502221601421007150Ton

)380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()380,3,50()V.Ph.Hz(

برق 
مورد نیاز 262236200168133/312283/377/8553826/7)Kw( 

472426361304240220159140997049/7)A( 

ScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewScrewنوع
کمپرسور

تعداد22222222211

R22R22R22R22R22R22R22R22R22R22R22نوع مبرد

55005000450040003500350032003000300020002000L
ابعاد

)M.M( 15001500150015001500150015001500150010001000W

19001900190019001900190017001700170015001400H

90008000700053005100470036003400260019501700Kgوزن

10101086655544in
لوله 

ورودی/ 
خروجی

BMS قابلیت اتصال به سیستم  •
 PLC مجهز به سیستم کنترل هوشمند  •

R134a , R407c , R22 امکان استفاده از مبردهای •
•  قابلیت کنترل فشار و دما به صورت دیجیتال بر روی کنترلر 

•  توان باال و ابعاد مناسب جهت استقرار در مکان های مختلف
 Inner Grooved با تکنولوژی  Shell and Tube دارای اواپراتور  •

•  مجهز به سیستم حفاظتی Anti Freeze and Delta  جهت جلوگیری از یخ زدگی اواپراتور 
 )FRASCOLD , HANBELL, BITZER( مجهز به کمپرسور اسکرو از برند های معتبر دنیا  •
•  اکسپنشن ولو، فیلتر درایر، سایت گالس، شیر سرویس و شیر برقی از برندهای معتبر اروپایی

www.toptahvieh.comwww.toptahvieh.com

Water Cooled
Screw
Chiller

Technical Specifications

1.Cooling: Chilled water inlet/outlet temperature: 12/7°C
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فن کویـل سقفی

مشخصات فنی
Technical Specifications

مدل  TTRBT3-200 TTRBT3-300 TTRBT3-400 TTRBT3-600 TTRBT3-800 TTRBT3-1000

ظرفیت هوادهی CFM 200 300 400 600 800 1000
ظرفیت سرمایشی )حداکثر( BTU/HR 6690 9378 12220 16223 21928 26868
ظرفیت سرمایشی )متوسط( BTU/HR 6208 8836 11603 15413 21183 26035
ظرفیت سرمایشی )حداقل( BTU/HR 5406 8043 10844 14484 20263 25001
شرایط ورود و خروج آب F 44.6

شرایط ورود هوا DB/WB F 80
شرایط خروج هوا DB/WB F 67
ظرفیت گرمایشی BTU/HR 16972 24229 32671 44967 65000 82212

شرایط ورود و خروج آب F 158
شرایط ورود هوا DB/WB F شرایط خروج هوا80 DB/WB F

کویل

مدل کویل Copper Tubes / Blue & Silver Fin
)bar(فشار کاری 8

)GPM( جریان گذر آب 2 2.5 3 3.5 4.5 5
نوع کویل با زاویه 45 درجه

تعداد ردیف کویل 3×10
تعدا د فین در هر اینچ 12

)mm(ابعاد کویل 490×255 590×255 690×255 790×255 104×255 1290×255
جنس لوله مسی

)inch( سایز لوله 3/8

موتور

مدل Hermetic Aluminum Shell
کالس عایقی Level B

تعداد 1 2 2
)hp( قدرت 1×1.20 2×1.20

کارخانه سازنده الکتروژن
)A( شدت جریان مصرف 0.2 0.2×2

تعداد فن 1 1 2 2 3 3
جنس پره فین و حلزونی  ABS High Heat/گالوانیزه

حداکثر سطح صدا در دور باال 35 40 45 45 48 48
جنس بدنه گالوانیزه / روغنی الکترواستاتیک
سینی درین ABS High Heat

اتصال لوله به کویل سایز 3/8

فیلتر هوا
نوع فیلتر قابل شستشو و آسان بازشو

)mm(ابعاد فیلتر 594×215 694×215 794×215 894×215 1144×215 1394×215

دریچه هوای تازه             / پشت دستگاه با قابلیت انتقال به زیر دستگاه

ابعاد
)cm( طول 60 72 83 95 133 168
)cm( عرض 54
)cm( ارتفاع 23

وزن Kg 15.5 17.5 19.5 21 30.5 36.6

www.toptahvieh.com

4 inch
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فن کویـل زمینی داکت فن کویـل

مشخصات فنی مشخصات فنی
Technical Specifications Technical Specifications

مدل  TTGBT3-200 TTGBT3-300 TTGBT3-400 TTGBT3-600 TTGBT3-800 TTGBT3-1000

ظرفیت هوادهی CFM 200 300 400 600 800 1000
ظرفیت سرمایشی )حداکثر( BTU/HR 6208 8836 11630 15413 21183 26035
ظرفیت سرمایشی )متوسط( BTU/HR 5406 7395 10844 14484 20263 25001
ظرفیت سرمایشی )حداقل( BTU/HR 3870 5622 7623 11679 16871 26868

شرایط ورود هوا DB/WB F 80
شرایط خروج هوا DB/WB F 67
ظرفیت گرمایشی BTU/HR 16972 24229 32671 44967 65000 82212

شرایط ورود و خروج آب F 158
شرایط ورود هوا DB/WB F

شرایط خروج هوا80 DB/WB F

کویل

مدل کویل Copper Tubes / Blue & Silver Fin
)bar( فشار کاری 8

)GPM( جریان گذر آب 2 2.5 3 3.5 4.5 5
نوع کویل با زاویه 45 درجه

تعداد ردیف کویل 3×12
تعداد فین در هر اینچ 12

)mm( ابعاد کویل 490×255 590×255 690×255 790×255 104×255 1290×255
)inch( سایز لوله 3/8

موتور

مدل Hermetic Aluminum Shell In 7 Speed
کالس عایقی Level B

تعداد 1 2
)hp(قدرت 1×1.20 2×1.20

)A( شدت جریان مصرف 0.2 2×0.2
کارخانه سازنده الکتروژن

تعداد فن 1 1 2 2 3 3
جنس پره فین و حلزونی  ABS High Heat/گالوانیزه

حداکثر سطح صدا در دور باال 35 40 45 45 48 48
جنس بدنه فن کویل گالوانیزه / روغنی الکترواستاتیک

جنس کابین ABS
سینی درین ABS High Heat

اتصال لوله به کویل سایز 3/8

فیلتر هوا
نوع فیلتر قابل شستشو و آسان بازشو

)mm( ابعاد فیل�ت 594×215 694×215 794×215 894×215 1144×215 1394×215

ابعاد

)cm( طول 85 100 112 125 162 200
)cm( عرض 22

)cm( ارتفاع 60
وزن Kg 15.5 17.5 19.5 21 30.5 36.6

مدل  TTCBT3-1000 TTCBT3-1200 TTCBT3-1400 TTCBT3-1600 TTCBT3-1800 TTCBT3-2000

ظرفیت هوادهی CFM 1000 1200 1400 1600 1800 2000
ظرفیت سرمایشی BTU/HR 23498 28898 34298 39317 44336 49847

تعداد فین کویل سرمایشی FPI 12
رابط ورود و خروج آب F 54.86

افت فشار کویل سرمایشی Feet H2O 17 37 57 80.3 103.6 134.4
ظرفیت گرمایشی BTU/HR 35573 43020 50467 57679 64891 72353

تعداد فین کویل گرمایشی FPI 12
افت فشار کویل گرمایشی Feet H2O 25.6 56.3 87 122.3 157.6 204

کویل

مدل کویل Copper Tubes / Blue & Silver Fin
)pa( فشار کاری 120

)GPM(  جریان گذر آب 7.5 7.5 9 10 12.5 12.5
جنس کویل مسی

)inch( سایز لوله کویل سرمایشی 1
)inch(  سایز لوله کویل گرمایشی 3/4

موتور

مدل Hermetic Aluminum Shell In 4 Speed
کالس عایقی Level B

تعداد 1 1 2 2 2 2
)hp(قدرت 1×1.20 2×1.20

کارخانه سازنده الکتروژن
تعداد فن 2 2 3 3 4 4

جنس پره فین و حلزونی  ABS High Heat/گالوانیزه
جنس بدنه گالوانیزه / روغنی الکترواستاتیک

نوع هواگیری شیر هواگیری
سینی درین ABS High Heat

اتصال لوله به کویل سایز 3/4
نوع فیلتر قابل شستشو و آسان بازشو

دریچه هوای تازه  / پشت دستگاه با قابلیت انتقال به زیر دستگاه

ابعاد
)cm( طول 75 85 95 105 120 135.5

)cm( عرض 90

)cm( ارتفاع 44
وزن Kg 15.5 17.5 19.5 21 30.5 36.6
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4 inch
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