ErP Full DC Inverter

Instalaţii de aer condiţionat tip split de perete
Produs
înalta eficienţa energetică
sezonieră (conf.Directiva
2009/125/EC Ecodesign,
Etapa a III-a SCOP4.0)

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

- Clasa A++ de eficienţă energetică datorită echipării cu tehnologie Inverter şi motoare
de ventilator DC cu multiple trepte
- Agent frigorific ecologic R410A; compresor DC Inverter GMCC (Toshiba)
- Unitate interioară cu panou “plin”, finisare superioară şi afişaj tip LED pentru o estetică
perfect adaptabilă spaţiului deservit
Filtre aer
Turbo
Mod
Zgomot
- Telecomandă IR cu meniu facil, design modern şi funcţia “follow me” pentru asigurarea
mulltiple
silenţios
jet
redus
confortului termic în zona dorită prin activarea senzorului incorporat
- Multiple stadii de filtrare a aerului pentru o calitate a aerului benefică sănătăţii
-15°C I
- Funcţia Turbo pentru atingerea regimului de temperatură în cel mai scurt timp
Auto
Dezgheţ
Auto
Low
automat Diagnostic
Ambient Kit
restart
- Program de funcţionare silenţioasă în regim nocturn cu adaptarea temperaturii optime incintei
- Mod de compensare a temperaturii prin distribuţia uniformă a aerului în incintă cu flapsurile orizontale si verticale motorizate
- Functia AutoClean asigura curatarea si uscarea schimbatorului de caldura la unitatea interioara iar componentele non-aderente la
praf aflate in fluxul de aer prelucrat asigura intervale mai rare de mentenanţă;
- Autodignostic defecte si Autorestart la parametrii de funcţionare stabiliţi în cazul unei întreruperi a energiei electrice
particularitaţi constructive speciale: accesorizarea low ambient cooling kit standard pentru toate modelele asigură
funcţionarea în regim răcire la temperaturi exterioare negative de pană la -15°C nelimitat electronic şi componente long-life fiind
soluţia optimă dpdv raport calitate-preţ pentru climatizarea camerelor de server de dimensiuni mici-medii
- Domeniul de funcţionare: - în regim răcire -15°C ÷ + 50°C temperatură exterioară (nelimitat electronic)
- în regim încălzire -15°C ÷ + 30°C temperatură exterioară
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Date tehnice

Specificaţiile pot fi modificate de producător în scopul îmbunătăţirii tehnice fară o avertizare prealabilă.
SkyTek R- marca înregistrată UE.
Produsele SkyTek sunt fabricate OEM de către GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd.
conform prescripţiilor tehnice detinator brand şi normelor UE.
V1.1 Oasis

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

