Veiktspēja

Elektriskie dati

Fiziskās specifikācijas

10,1 m³/min gaisa cirkulācija (maks.)

2,4 A dzesēšanas darba strāva, energoefektivitāte

880 x 313 x 237 mm neto izmērs (telpās)

8530 Btu/st. jauda (dzesēšana)

3 A sildīšanas darba strāva, energoefektivitāte

790 x 545 x 285 mm neto izmērs (ārpus telpām)

10919 Btu/st. jauda (sildīšana)

480 W strāvas patēriņš (dzesēšana),
energoefektivitāte

12,1 kg neto svars (telpās)

3378 ~ 11260 dzesēšanas jauda

35,5 kg neto svars (ārpus telpām)

3378 ~ 20472 sildīšanas jauda

620 W strāvas patēriņš (sildīšana),
energoefektivitāte

15,1 kg sūtīšanas svars (telpās)

3,2 kW sildīšanas jauda

1 / 220 - 240 V / 50 Hz strāvas avots

38,6 kg sūtīšanas svars (ārpus telpām)

2,5 kW dzesēšanas jauda
2150 Kcal/st. dzesēšanas jauda

Vispārīgas funkcijas

2752 Kcal/st. sildīšanas jauda

Pieejamas platas dubultas lāpstiņas

5,2 W/W COP (sildīšana)

Automātiska gaisa virziena vadība (augšup / lejup)

17,8 BTU/st. EER (dzesēšana) energoefektivitāte

Automātiska gaisa virziena vadība (pa kreisi / pa
labi)

5,2 W/W EER (dzesēšana) energoefektivitāte
0,77 l/st. mitruma izvadīšana

4 / 3 gaisa plūsmas vadības solis (dzesēšana /
ventilators)

39 / 20 dBA trokšņu līmenis (telpās liels / mazs)

Pieejams dabiskas brīzes režīms

45 dBA trokšņu līmenis (ārpus telpām, liels)

Pieejama S-Plasma jonizācija
90 Full HD filtrs

Tehniskā informācija
15 m maks. cauruļvadu garums
8 m maks. cauruļvadu augstums
R410A aukstumnesēja tips
SVC lielums: Šķidrums, 6,35 mm x 5 m
SVC lielums: Gāze, 9,52 mm x 5 m

Pieejama pretalerģijas (Allergy Care) sistēma
Pieejama automātiskās tīrīšanas (paštīrīšanas)
režīms
Pieejama viedā bezvadu sistēma
Telpas temp. Pieejams displejs
Pieejama tālvadības pults
Pieejama displeja iesl. / izsl.
Pieejama pīkstienu iesl. / izsl.
Pieejams reāllaika taimeris
Pieejams automātiskais pārslēgs
Pieejama automātiskās restartēšanas funkcija
-10 - 46°C Low Ambient Cooling
-15 - 24°C Low Ambient Heating
Pieejams turbo režīms
Pieejams Dlight dzesēšanas režīms
Pieejams laba miega (Good Sleep) režīms

Pieejams ekonomiskais (Smart Saver) režīms
Pieejams gaisa žāvēšanas režīms
Pieejams automātiskais režīms
Pieejams ventilatora režīms
Pieejams klusais režīms
Kompresora tips — Twin BLDC
Pieejama pretkorozijas riba

