ErP Full DC Inverter

Instalaţii de aer condiţionat tip casetă
- noua gamă STCxxNE Full DC Inverter de unitaţi exterioare
Produs

1.Auto
2.Ventilaţie
3.Deumidificare
4. Inc ălzire
5. Răcire
STC03H1, STC05H1
compact

STC07H1, STC11H3

Soluţia ideala pentru climatizarea
spaţiilor comerciale
- Consum redus de energie electrică clasa A datorită tehnologiei DC Inverter;
compresor DC Inverter GMMC (Toshiba) / Mitsubishi şi motoare de ventilator DC
- Domeniul de funcţionare: - in regim răcire -15°C ÷ + 50°C temperatură exterioară
(pot deservi camere tip SERVER)
- in regim incălzire -15°C ÷ + 24°C temperatură exterioară
- Agent frigorific ecologic R410A
- Distanţe mari permise ale traseului frigorific (lungime şi diferenţă de nivel)
- Pompa evacuare condens inclusa h<0.75m (h<0,5m - STC03, STC05)
- Unitate interioara compacta pentru plafoane casetate 600x600 mm (STC03, STC05)
si model ”slim” 840x840mm pentru STC07, STC11 pentru instalarea in plafoane <= 300 mm
- Refulare aer circulară datorită fantelor de distribuţie
- Refulare aer optional catre incinta invecinată prin sistem tubulatură-grilă-anulare fantă
- Carcasa unitătii exterioare tratată anti-coroziv
- Auto-restart (repornire automată dupa căderea tensiunii); Auto-diagnosticare defecte
- Telecomandă infrarosu sau prin cablu
- Accesorizări opţionale: aport de aer proaspăt, port alarma optică/sonoră,
port comanda ON/OFF de la distanta
- Configurări specifice: regim funcţionare in camere “server”,
preparare pentru optimizare funcţionare in regim incălzire iarna
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Dimensiuni de monta unitate interioara:
STC03H1, STC05H1: "decupare" in plafon 600x600mm. H in plafon 260mm
STC07H1, STC11H3: "decupare" in plafon 840x840mm. H in plafon 250mm

SkyTekR- marca inregistrata UE.
Produsele SkyTek sunt fabricate OEM de catre GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd.
conform prescriptiilor tehnice detinator brand si normelor UE.
Ver.1.8.
Destinatia produselor: “light commercial air conditioners”.

Info importator Romania la:
www.skytek-aerconditionat.ro
email:office@skytek-aerconditionat.ro
Tel: 021.205.57.00

