REZIDENČNÍ SINGLE SPLIT

Rezidenční jednotky single split JADE

Rezidenční jednotky single split JADE
2,5 kW
3,5 kW
5,0 kW

15
Tichý provoz

Eco senzor

PuriCool

Wi-Fi

3D proud
vzduchu

Snadná instalace

YR-HQ

• Nízká hladina hluku
• Super účinná filtrace vzduchu elektrostatickým filtrem IFD
• Wi-Fi ovládání
• 3D proudění vzduchu: plynulý pohyb vertikálních a horizontálních lamel
• Snadná instalace

AS25 - AS35

VNITŘNÍ JEDNOTKA
VENKOVNÍ JEDNOTKA
SOUPRAVA
Technická specifikace
Chladicí výkon
Topný výkon
Příkon při chlazení
Příkon při vytápění

1U25 -1U35
800

Energetická účinnost

215

Chladicí výkon Pdesign
Topný výkon Pdesign

320

Energetická účinnost sezónní

553

923

275

AS50

1U50
280

800

235

550

350

2,5 kW

42
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353

3,5 kW

697

1050

890

AS25JBJHRA-W
1U25JEJFRA
HSU-25JBJ3/R3(SDB)

AS35JBJHRA-W
1U35JEJFRA
HSU-35JBJ3/R3(SDB)

AS50JDJHRA-W
1U50REJFRA
HSU-50JBJ3/R3(SDB)

kWh/rok
kWh/rok

2,6 (1,0~4,0)
3,2 (1,1~5,4)
0,57 (0,3~1,3)
0,66 (0,3~1,7)
4,5
4,8
2,6
2,6
8,75 (A+++)
5,1 (A+++)
104
714

3,5 (1,0~4,0)
4,2 (1,3~5,8)
0,79 (0,37~1,3)
0,89 (0,5~1,7)
4,4
4,7
3,5
2,65
8,75 (A+++)
5,1 (A+++)
140
727

5,2 (1,4~6,0)
6,0 (1,4~6,9)
1,4 (0,50~2,25)
1,5 (0,5~3,0)
3,68
4,0
5,2
4,6
7,50 (A++)
4,6 (A++)
243
1400

f/V/Hz
m³/h
L/h
dB
dB
dB(A)
dB(A)
mm
kg

1/220~240/50
550
1,2
56
56
36/32/29/15
36/32/29/15
923x215x320
12

1/220~240/50
600
1,6
57
57
37/33/30/16
37/33/30/16
923x215x320
12

1/220~240/50
900
2,0
57
57
41/37/33/28
41/37/33/28
1050x235x350
14,9

f/V/Hz
dB
dB(A)
A
mm
kg

1/220~240/50
61
48
7,5
800x275x553
29,8
Rotační inverter
Panasonic

1/220~240/50
62
49
7,5
800x275x553
29,8
Rotační inverter
Panasonic

1/220~240/50
64
53
13
890x353x697
45,5
Rotační inverter
Mitsubishi

R32
6,35
9,52
7
15
10
0,74
0,50
20

R32
6,35
9,52
7
15
10
0,74
0,50
20
21÷35°C (in) / -10÷43°C (out)
10÷27°C (in) / -15÷24°C (out)

R32
6,35
12,7
7
25
15
1,20
0,81
20

Model
Model
Model
nom (min~max)
nom (min~max)
nom (min~max)
nom (min~max)
EER
COP
35°C
(-10°C)
SEER
SCOP

Sezónní potřeba energie chlazení
Sezónní potřeba energie vytápění
Vnitřní jednotka
Napájení
Průtok vzduchu
Vys.
Výkon odvlhčování
Hladina aku, výkonu Lw chlazení
Hladina aku, výkonu Lw vytápění
Hladina aku, tlaku Lp chlazení (1m)
Hladina aku, tlaku Lp vytápění (1m)
Provozní rozměry
DxŠxV
Provozní hmotnost
Venkovní jednotka
Napájení
Hladina aku, výkonu Lw
Vys.
Hladina aku, tlaku Lp chlazení
Vys.
Proudový odběr
max
Provozní rozměry
DxŠxV
Provozní hmotnost
Typ kompresoru
Výrobce kompresoru
Chladivové potrubí
Chladivo
Kapalinové potrubí Ø
Ø
Sací potrubí Ø
Ø
Max. délka potrubí bez doplnění chladiva
Max. délka potrubí
Převýšení mezi vnitřní a venkovní j.
Množství předplněného chladiva
Tuny ekvivalentu CO2
Doplnění chladiva
Provozní teploty chlazení
min~max
Provozní teploty vytápění
min~max

kW
kW
kW
kW
w/w
w/w
kW
kW

mm
mm
m
m
m
kg
kg/tCO²EQ
g/m
°C
°C

5,0 kW
Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou čistě informativní a mohou se lišit. Kupujícím se doporučuje informovat se před
podpisem příslušné objednávky o přesnosti informací.

Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou čistě informativní a mohou se lišit. Kupujícím se doporučuje informovat se před
podpisem příslušné objednávky o přesnosti informací.
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Smart Air

Technologie
Hlasový asistent
Google Home
Díky hlasovému asistentu Google můžete hlasově ovládat
vaší klimatizační jednotku.

Jak začít
Pro inteligentní ovládání vaší domácnosti je aplikace Haier Smart
Air 2 tou nejlepší volbou pro snadné spojení s klimatizací.
Všechna data z připojeného zařízení jsou udržována v přísném
souladu se zásadami ochrany osobních údajů Haier pro
připojená zařízení.

Haier Smart Air 2

Výhody
Intuitivní ovládání bez rukou
Několik příkladů ovládání / pokynů skrze Amazon Alexa pro ovládání klimatizačních jednotek Haier (dle poskytovatelů v AJ).

Ovládání hlasem
I když máte kontrolu ve svých rukou, nemáte vždy ruce volné.
Klimatizační jednotky Haier mají hlasové ovládání bez použití rukou. Abyste mohli využívat funkce hlasového ovládání,
musíte mít klimatizační jednotku připojenou na WiFi síti a zajistit připojení na hlasového asistenta.

10
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Zapnout / vypnout klimatizaci.

Jaká je nastavená teplota na klimatizační jednotce?

Je klimatizace zapnutá / vypnutá?

Zvýšení / snížení otáček ventilátoru.

Nastav teplotu na 20 stupňů.

Jaké jsou otáčky ventilátoru?

haier-klimatizace.cz
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Smart Air

Technologie
USB modul
U některých modelů klimatizací Haier je WiFi ovládání volitelné, takže je nutné WiFi modul nainstalovat následně.
Chcete-li nainstalovat modul, jednoduše připojte konektor USB.

Vypnětejednotku
jednotku
a otevřete
Vypněte
a otevřete
čelnípanel.
panel.
čelní

Odejměte
kryt
pro
umístění
Odejměte
kryt
pro
umístění
modulu
modulu

Zapojte USB modul

Zapojte USB modul

Vraťte kryt zpět a zapnětě
Vraťte kryt zpět a zapnětě
jednotku.

jednotku.

Výhody
Přizpůsobitelné funkce
Zde jsou některé z funkcí, které můžete použít s aplikací „Haier Smart Air 2“ po instalaci WiFi modulu.

Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa

Wi-Fi
Představte si, že v létě běžíte domů při těch nejvyšších teplotách nebo ležíte na pohovce, ale dálkové ovládání nemůžete
najít. To, co chcete je, abyste mohli snadno ovládat svoji klimatizaci kdekoli a kdykoli pomocí „Haier Smart Air 2“ přímo z
telefonu nebo tabletu.

12
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Týdenní časovač
Díky týdennímu časovači je
možné nastavit libovolný
provoz v jakýkoliv den a
hodině v týdnu.

Křivka funkce sleep
V aplikaci jsou 4 křivky
již přednastaveny ale je
možné nastavit jakoukoliv
libovolnou.

Chybová hlášení
V případě závady se chybová
hláška zobrazí v aplikaci
a může tak být snadno
diagnostikována.

Připomínka čištění filtru
Dle provozního času
jednotky aplikace
připomíná nutnost
čištění vzduchového
filtru.

Skupinové ovládání
V aplikaci je možné ovládat
jednotky skupinově a to až
16 vnitřních jednotek.

Pohodlné ovládání
Uživatel může ovládat
klimatizační jednotku
odkudkoliv na světě v
reálném čase.

č. 1 na světě

haier-klimatizace.cz
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Smart Air

Technologie
Eco senzor
MIN

MAX

MIN
MIN
MIN

MIN

Za pomoci 2 integrovaných
modulů používá Eco senzor
dvojí detekci oblasti s
maximálním úhlem 120 °
a vzdáleností 8 m. Senzor
automaticky detekuje
přítomnost osob uvnitř
místnosti a reguluje průtok
vzduchu aktivací režimu
„Následovat“ nebo „Vyvarovat
se“ podle konkrétního nastavení

MAX
MAX
MAX

MAX

Širší oblast detekce a identifikace přesné polohy lidí zaručují uživateli vyšší komfort. Senzor osvitu detekuje jakékoli změny intenzity
záření. Když je noc klesne výkon nebo zhasne displej jednotky a klimatizace přejde do režimu spánku.

2m

8m
8m8m

70º 70º
70º
70º
70º 70º
70º

2m

60º

70º

8m
8m
8m

8m

60º
60º
60º

8m

60º

2m
2m
2m
70º

70º
60º 60º
60º
60º

8m
Horizontální detekční oblast

8m

Vertikální detekční oblast

60º

Výhody
Vyšší pohodlí
Jakmile bude detekována vysoká tělesná teplota, bude proud
vzduchu směřován na osobu. V opačném případě, tedy nízké
teplotě, je proud vzduchu odkloněn.

Úspora energie
Eco senzor inteligentně rozpozná pohyby a přítomnost osob
v místnosti. Pokud není pohyb v místnosti po dobu 20 minut
jednotka přejde do energeticky úsporného módu.

Smart senzor
Inteligentní senzor detekuje mikroklimatické podmínky a pohyb osob v reálném čase, automaticky upravuje provozní
režim klimatizace tak, aby se zlepšila energetická účinnost a optimalizoval uživatelský komfort.

14

haier-klimatizace.cz

haier-klimatizace.cz

15

Zdravý vzduch

Technologie
S využitím nejvhodnější povrchové teploty výměníku a množstvím vzduchu proudícího přes něj, dojde k o 30 % vyššímu
zamrznutí vzdušné vlhkosti na jeho povrchu v porovnání s běžnými modely.

Technologie studené Hydrofilní povrch
expanze
výměníku

Antibakteriální
technologie

Námraza vytváří silnou studenou expanzi,
která snadno odstraňuje nečistoty.

Povrch obsahuje ionty stříbra, které
efektivně zabíjejí 99,9 % bakterií a
omezují jejich růst.

Speciální povrch výměníku zvyšuje rychlost
proudění vody o 20 % a to znamená
snadnější odstranění nečistot.

Nová technologie Self Clean je první svého druhu, která integruje samočisticí funkci výparníku i kondenzátoru. Začíná čištěním
výparníku, poté pokračuje k čištění kondenzátoru bez zastavení kompresoru.

Rychlé vysušení
GEATED
DURING

Výparník se během procesu čištění kondenzátoru zahřívá.
Když ventilátor fouká, horký vzduch prochází výměníkem jednotky.
Voda se rychle odpaří, čímž se zabrání množení plísní a bakterií.

Výhody
Čistší vzduch

S
podílem 40,7% v roce 2018.

CleanCool
Během provozu klimatizační jednotky se akumuluje prach na výměníku jednotky. Znečištěný výměník je vhodné
prostředí pro růst bakterií a ovlivňuje kvalitu vystupujícího vzduchu z jednotky s dopadem na lidské zdraví.
Technologie CleanCool využívá námrazy na výměníku s pomocí vlhkosti ve vzduchu a odstraňuje prach a nečistoty
při odtávání.
Funkce dostupná pouze u vybraných modelů a vždy jen v kombinaci single split tedy 1+1.

16
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Certifikace TUV

Tato inovativní technologie umožňuje
zabíjet bakterie a udržovat výparník v
čistém stavu.

Vyšší energetická
účinnost
Klimatizace pracuje vždy na maximální
chladicí výkon s vysokou energetickou
účinností.

Úspora servisních
nákladů
Omezení pravidelných nákladů na ruční
čištění servisním technikem.

haier-klimatizace.cz
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Zdravý vzduch

Proč potřebujeme?

Znečištěné ovzduší je v mnoha rozvíjejících se ekonomikách stále rozšířenější.
Dlouhé vystavení znečištěnému vzduchu ohrožuje zdraví osob.
Když dýcháte, vdechujete znečišťující látky jako je frakce prachu PM2,5, které mohou
způsobovat zhoršení životního prostředí a mají dopad na plicní nebo srdeční choroby.
Mnoho lidí po celém světě trpí kromě znečištěným ovzduším i alergiemi a astmatem a
jsou citliví na pyl, spóry plísní, kouř, plyn a chemikálie. Potřebují čistší vzduch, aby mohli

Technologie
Super IFD filtr
vzduchu

Inteligentní senzor
kvality vzduchu

Chytré čištění
vzduchu

Tento inovativní filtr je tvořen 6818
ventilačními otvory rozloženými na
celkové ploše 8180 cm². Při aktivaci
čištění vzduchu absorbuje statická
elektřina znečišťující látky přítomné v
prostředí.

Přesný senzor s vysokou rozlišovací
schopností nainstalovaný na sací mřížce
detekuje přítomnost prachu a alergenů
ve vzduchu a zobrazuje informace na
obrazovce v reálném čase. Když je kvalita
vzduchu dobrá, rozsvítí se zelené světlo.
Pokud je nedostatečná, rozsvítí se červené
výstražné světlo.

Filtr vzduchu IFD je za normálního stavu
umístěn v přední části výparníku.
Pokud je detekována nedostatečná
kvalita vzduchu v místnosti, je aktivován
režim čištění, filtr IFD se posune nahoru,
aby zcela zakryl přívod cirkulačního
vzduchu.

Výhody

Vysoce účinné
čištění vzduchu

PuriCool
Klimatizační jednotka s funkcí PuriCool používá inovativní filtr IFD (elektrostatický) k odstranění všech znečišťujících
látek a alergenů přítomných ve vzduchu s účinností až 99,9%, zatímco si užíváte pohodlí provozu klimatizace.

Certifikace TUV

Rychlost proudění čistého vzduchu
(CADR) je 300 m³ / h (na modelech 18K).
Klimatizační jednotce s funkcí Puricool, tak
umožňuje čistit vzduch v jakékoli místnosti
do 15 minut, obdobně jako profesionální
čistička vzduchu

Bez dalších nákladů
IFD je vyjímatelná součást.
Pokud je filtr po delším používání
zanesený, lze jej po vyčištění vodou a
usušení znovu použít, aniž by bylo nutné
kupovat nový.

18
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Zdravý vzduch

Proč potřebujeme?
Když zapnete klimatizaci, spustí se ventilátor, začne vystupovat
vzduch z jednotky, a proto se nečistoty a vlhkost přítomná ve
vzduchu spojí se součástmi klimatizační jednotky. Tyto součásti
následně způsobují tvorbu plísní a bakterií.
Systém All Clean společnosti Haier zahrnuje prvky, které
pomáhají bojovat proti plísním a bakteriím ve všech hlavních částech vnitřní jednotky a
zajišťují větší ochranu před všemi škodlivými částicemi ve vzduchu.
Staphylococcus aureus je hlavní příčinou
kožních infekcí, onemocnění dýchacích
cest a otravy jídlem.
Escherichia coli může způsobit
gastroenteritidu, infekci močových cest,
novorozeneckou meningitidu atd.
Paecilomyces variotii je považován za
infekční nosiče mezi zvířaty a lidmi.

Penicillium funiculosum je běžná látka
kontaminující životní prostředí.
Aspergillus terreus je běžná houba
a způsobuje infekci u lidí se slabším
imunitním systémem.
Aspergillus niger je běžný kontaminant
potravin.

Technologie
Nanočástice
stříbra

Povrh vlhkosti
Bakterie

Uvolnění iontů stříbra

Okolí
Antimikrobiální
povrch

Materiál nebo plášť

Iont stříbra

Nanočástice stříbra nepřetržitě uvolňují
malá množství stříbrných iontů tak,
aby byla zajištěna ochrana před plísní a
bakteriemi.
Použití stříbrných nanočástic ve složkách,
kterými prochází vzduch, umožňuje
odstranění plísní a bakterií až do 99,9%.

Výhody
Zdravější vzduch

Certifikace SGS

Plísně a bakterie již nemohou růst a
množit se v součástech, kterými prochází
vzduch. Ionty stříbra nepoškozují lidské
tělo, proto je vzduch, který vychází z
klimatizace vždy zdravý.

HygieneCool
Ve vzduchu se šíří plísně a bakterie. I když ne všechny mikroby ohrožují kvalitu ovzduší a způsobují onemocnění, některé
poškozují naše zdraví. Klimatizace se systémem All Clean obsahuje nanočástice stříbra v hlavních komponentech, které
zamezují růstu bakterií.

20
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Úspora nákladů na
čištění
Zařízení je nutné pravidelně čistit a
dezinfikovat tak, aby byl vnitřní povrch
vždy čistý.
Díky HygienCool můžete ušetřit náklady
za servisního technika odpovědného za
čištění.
haier-klimatizace.cz
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Komfort

Technologie
Standardní
ndardní

Optimalizovaný
ovaný

Vstup
p vzduchu

Zvětšený vstup
p
vzduchu

Standardní
ndardní

Optimalizovaný
ovaný

Proud
d vzduchu

Větší proud vzduchu
zduchu
Zvětšený vstup
p
vzduchu
ubule
en
ncce
Eliminace turubulence

Vstup
p vzduchu
turbulencce
Vznik turbulence

Standardní
ndardní

Vstup
p vzduchu
turbulencce
Vznik turbulence

Větší proud vzduchu
zduchu
Zvětšený vstup
p
vzduchu
ubule
en
ncce
Eliminace turubulence

Proud
d vzduchu

Větší proud vzduchu
zduchu

turbulencce
Vznik turbulence

ubule
en
ncce
Eliminace turubulence

Proud
d vzduchu

Optimalizovaný
tangenciální
ventilátor

Díky optimalizovanému systému proudění, je prostor sání
vzduchu zvětšen o 17 %. Stejně tak je větší i vnitřní prostor
jednotky mezi výparníkem a čelním panelem a výstupem
vzduchu. Rychlost proudění je nižší a společně s ní i hluk
jednotky.

Zvětšení
úhlu o

Dělší o

Optimalizovaný
tangenciální
ventilátor
Optimalizovaný
tangenciální
ventilátor

Optimalizovaný systém
proudění

Optimalizovaný
ovaný

7%

25˚

Dělší o

Zvětšení
úhlu o

Optimalizovaný křížový
výměník

25˚

7%

Nový ventilátor je navržen a zkonstruován s větší délkou oproti
bežným ventilátorům. Je tak zajištěn větší průtok vzduchu s
nižší rychlostí. Disponuje speciálně navrženými lopatkami,
které zajištují minimální odpor vzduchu.

Zvětšení
úhlu o

Dělší o

25˚

7%

Speciální systém řízení
DC motor

DC motor
Konduktor
Pernamentní
magnet

Speciální program řízení umožňuje nastavit otáčky kompresoru
a ventilátoru na nejvyšší možnou provozní frekvenci a stejně tak
i na nejnižší.

DC motor
Konduktor
Pernamentní
magnet
Konduktor
Pernamentní
magnet

Výhoda

Upravený vzduch při nízkém provozním hluku
Hladina akustického tlaku pouze 15 dB (A) zaručuje ticho, které si ani neumíte představit.
Je tak tiché, že si ani nevšimnete, že je jednotka zapnutá a nikterak Vás její provoz neruší.

75
dB(A)
15
dB(A)

Velmi tichý provoz
Byli jste někdy rušeni neustálým hlukem vydávajícím klimatizační jednotkou během dne nebo v noci? V teplých letních
nocích nebo v tichém večerním klidu nestačí výkonný klimatizační systém. Pro klid Vaší mysli je také důležité ticho. Při
hladině hluku 15 dB (A) můžete mít obojí. *

46
dB(A)

na 10 metrů
od auta

50
dB(A)

normální
konverzace

20
dB(A)

venkovní jednotka

30
dB(A)

poušť v noci

na venkově
v noci

15
dB(A)

užijte si ticho
s optimalizovaným
průtokem vzduchu

(Poznámka: 15 dB (A) se týká modelu 9000 BTU řady Jade.)

* (Zdroj: data testovaná na 9000 BTU modelech řady Jade)
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Průvodce funkcemi

Průvodce funkcemi

Chytré “smart” funkce

Komfort

Wi-Fi

Díky aplikaci Haier Smart Air 2 dostupné pro zařízení Apple nebo Android můžete svou klimatizační
jednotku ovládat kdykoliv a odkukoliv.

Hlasové ovládání

Funkce hlasového ovládání “hands-free” pro inteligentní klimatizace Haier kompatibilní s Google Asistentem.

Eco Pilot Senzor
Eco Senzor

Regulace po 0,5°C

Umožňuje uživateli nastavit teplotu v krocích po 0,5 °C pro vyšší míru pohodlí a větší úsporu energie.

DC Motor

Zajišťuje spolehlivý provoz s většími úsporami energie a sníženou hladinou hluku.

Klimatizace detekuje intenzitu osvitu, pohyb osob a úroveň aktivity, automaticky upravuje chladicí
výkon a umožňuje tak snížit spotřebu energie.

3 min ochrana

Pomáhá předcházet neočekávanému poškození kompresoru a zajišťuje tak delší životnost.

Zjišťuje pohyb a přítomnost osob v reálném čase a upravuje provozní režim tak, aby se dosáhlo vyšší
energetické účinnosti a směr proudu vzduchu směřoval na / mimo osoby dle nastavení.

Automatické
odtávání

Aktivuje se pouze v případě potřeby tak, aby se snížila spotřeba energie a zajistil lepší uživatelský
komfor.

5ti rychlostní
ventilátor

Umožňuje velmi vysoké / vysoké / střední / nízké / velmi nízké otáčky ventilátoru a nabízí uživatelům
větší možnosti při nastavování otáček ventilátoru.

Dvojitá směrová
lamela

Vnitřní jednotka disponuje dvojitou horizontální směrovou lamelou.

Auto nastavení
lamely

Umožňuje nastavit automaticky optimální směr proudění vzduchu a to v 5-ti úhlech.

6ti rychlostní
ventilátoru EJ

6ti rychlostní ventilátor venkovní jednotky umožňuje automaticky měnit otáčky tak, aby byl využit optimálně výměník tepla na základě teplotního čidla chladiva a vnitřní teploty vzduchu.

7mi rychlostní
ventilátoru EJ

7mi rychlostní ventilátor venkovní jednotky umožňuje automaticky měnit otáčky tak, aby byl využit optimálně výměník tepla na základě teplotního čidla chladiva a vnitřní teploty vzduchu.

Zdraví
CleanCool

Technologie CleanCool zajišťuje namrznutí povrchu výparníku a odstraňuje tak prach během fáze odmrazování, čímž zajišťuje výstup čistého vzduchu. Zamrznutím dojde k úhynu bakterií a virů.

PuriCool

Inovativní filtr IFD využívající elektrostatický princip s odlučivostí až 99,9 % částic frakce PM 2,5.

HygieneCool

V hlavních komponentech, kterými proudí vzduch jsou nanočástice stříbra, které zabraňují tvorbě bakterií.

3M filtr vzduchu

Vysoce účinný filtr vzduchu. Filtr je vyroben z elektrostatického materiálu a odlučuje (zachytává) částice PM0.3 (0.3um a menší). Účinnost filtru (odlučivost) je až 99,5 % (za 3 hodiny).

Odvlhčování

Automaticky nastavuje rychlost ventilátoru podle zjištěné teploty pro zajištění optimálního výkonu odvlhčování.

Precizní
odvlhčování

3DC

“User friendly” funkce
Montážní podpěra

Usnadňuje instalaci díky většímu pracovnímu prostoru, který zjednodušuje samotnou montáž a
údržbu.

Odnímatelný
spodní kryt

Umožňuje zapojit potrubí a kabely velmi snadnou cestou.

Autodiagnostický
systém

Zobrazuje kód chyby na LED displeji vnitřní jednotky a výrazně zjednodušuje diagnostiku závady.

Auto Restart

Obnoví předchozí nastavení klimatizace po neočekávaném výpadku napájení.

Auto provoz

Automaticky nastavuje funkci chlazení nebo vytápění klimatizace podle požadované teploty a teploty v
místnosti.

Supermatch

100% možnost kombinace vnitřních a venkovních jednotek pro snadnější a efektivnější správu.

LED displej

Na panelu jasně ukazuje pokojovou teplotu v reálném čase nebo nastavenou teplotu.

Udržuje hodnotu vlhkosti vzduchu na ideální úrovni zajišťující čisté a komfortní prostředí.

Komfort
Tichý provoz

Nízká hlučnost zaručuje maximální klid v prostoru díky optimalizované konstrukci ventilátoru, oblasti
výfuku vzduchu a motoru ventilátoru.

3D proud vzduchu

Nepřetržitý pohyb vertikálních a horizontálních lamel zajišťuje směrování proudu vzduchu do libovolného bodu místnosti.

Inteligentní proud
vzduchu

Tato funkce automaticky nasměruje lamely tak, aby optimálně proudil vystupující vzduch z klimatizační
jednotky dle nastaveného režimu.

Funkce Sleep

Zaručuje maximální pohodlí a úsporu energie pro nerušený spánek bez starostí.

Proud vzduchu +

Vnitřní jednotka byla vylepšena díky speciálnímu motoru a optimalizovanému ventilátoru vč. výstupní
části jednotky, čímž dosáhla dosahu proudu vzduchu až 20 metrů.

Kryt ventilů

Integrovaný kryt ventilů zajišťuje mnohem efektivnější design jednotky a její kompaktnost.

Turbo Cooling

Speciální ovládací program umožňuje motoru pracovat na vyšší frekvenci a uživatelé mohou
dosáhnout požadované teploty vzduchu v místnosti v mnohem kratší době.

Blue Fin

Díky hydrofilním a antikorozním vlastnostem je odvod kondenzátu jednodušší.

Teplý start

Po zapnutí jednotky do režimu vytápění nebo po přepnutí z chlazení do režimu vytápění, jednotka
nejprve nahřeje výměník na požadovanou teplotu aby nevystupoval chladný vzduch.

PID

Optimalizuje provozní frekvenci před dosažením požadované teploty a následně provádí v reálném čase neustálé
úpravy, aby byla udržována požadovaná teplota vzduchu v místnosti.

1W spotřeba

Snížení spotřeby el. energie v pohotovostním režimu z 8 W pouze na 1 W.

Temperace 10°C

Vhodné pro rekreační objekty nebo při delší době nepřítomnosti. Funkce umožňuje udržovat při
vytápění teplotu vzduchu na 10 °C - temperuje.

Zaručuje optimální tepelný výkon v zimě díky rotačnímu kompresoru atd. Některé modely provoz až do
Vytápění do -15 °C -20 °C
Chlazení do -10 °C
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Funguje při nízké okolní teplotě díky vysokofrekvenčnímu rotačnímu kompresoru, optimalizovanému
chladivovému okruhu, speciálnímu odmrazovacímu programu atd. Některé jednotky až do -20 °C

Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou čistě informativní a mohou se lišit. Kupujícím se doporučuje informovat se před
podpisem příslušné objednávky o přesnosti informací.

Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou čistě informativní a mohou se lišit. Kupujícím se doporučuje informovat se před
podpisem příslušné objednávky o přesnosti informací.
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