Full DC Inverter

Instalaţii de aer condiţionat split tip duct
Capacitate frigorifică 14 kW şi 16 kW
- Consum redus de energie electrică clasa A++ datorită tehnologiei Full
DC Inverter;
- Domeniul de funcţionare:
- in regim răcire -15°C ÷ + 50°C temperatură exterioară

1.Auto
2.Ventilaţie
3.Dezumidificare
4. Incălzire
5. Răcire

(pot deservi camere tip SERVER)

- in regim incălzire -15°C ÷ + 24°C temperatură exterioară
- Agent frigorific ecologic R32
- Distanţe mari permise ale traseului frigorific (lungime şi diferenţă de
nivel)
- Unitate interioară “duct” cu disponibil mare de presiune aeraulică, tip
“slim”
- Carcasa unitătii exterioare tratată anti-coroziv
- Auto-diagnosticare defecte
- Auto-restart la pametrii de funcţionare stabiliţi in cazul unei intreruperi
a energiei electrice
- Optimizarea funcţionării la temperaturi exterioare extreme şi controlul
cu precizie a temperaturii de obtinut in incintă prin
echiparea standard cu valvă de expansiune electronică
- Telecomandă infrarosu
- Accesorizări opţionale: aport de aer proaspăt, pompă eliminare
condens, comandă prin cablu, alarma optică/sonoră
- Configurări specifice: regim funcţionare in camere “server”, preparare
pentru optimizare funcţionare in regim incălzire iarna
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Noile unitati interioare din componenta SkyTek ST…A6 au
capabilitatea de ajustare automata a presiunii statice in scopul
mentinerii constante a debitului de aer distribuit prin tubulatura
si grile. Se obtine un efect similar CAV (constant air volume)
printr-un reglaj efectuat de instalator la PIF direct de pe
comanda de perete KJR-120. Astfel exista o flexibilitate marita
prin care dimensionarea initiala a sistemului AC calculata in
faza de ofertare/contractare se adapteaza prin functia CAV
necesarului real din locatie.
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Date tehnice

Specificaţ iile pot fi modificate de producător in scopul imbunătătirii tehnice fară o avertizare prealabilă.

Pentru modele ErP cu capacitate de racire cuprinsa intre 3.5kW ÷ 11kW consultati brosura specifica!
R

SkyTek - 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.
Destinatia produselor: “light commercial air conditioners”.
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Info importator Romania la:
www.skytek-aerconditionat.ro
email:office@skytek-aerconditionat.ro
Tel: 021.205.57.00

