Νέα σειρά Passion με WiFi Ready
WiFi Ready

ALL DC INVERTER

Μεγάλο Εύρος Απόδοσης σε Ψύξη και Θέρμανση

Δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού της κλιματιστικής
μονάδας με την χρήση έξυπνου κινητού ή ταμπλέτας (Smart
phone, tablet). Απόλυτος έλεγχος και εξοικονόμηση ενέργειας

Συμπιεστής και μοτέρ ανεμιστήρων εσωτερικών και εξωτερικών
μονάδων DC INVERTER για άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές
συνθήκες και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

A++ Ενεργειακή Κλάση

Σταθερή λειτουργία σε ακραίες εξωτερικές
συνθήκες χωρίς απώλειες στην απόδοση

Με τον νέο συμπιεστή 25 σταδίων, το εύρος συχνότητας
λειτουργίας αυξάνεται έως και 70%. Η κλιματιστική μονάδα
λειτουργεί ακόμα πιο ομαλά και προσφέρει σταθερή
εσωτερική θερμοκρασία για ένα άνετο περιβάλλον
εξοικονομώντας ενέργεια

Κλιματιστικές μονάδες ενεργειακής κλάσης Α++
οικολογικού σχεδιασμού

Ψύξη -15~50oC, Θέρμανση -15~24oC

Ιονιστής Αέρα

Σταθερή λειτουργία σε ψύξη ακόμα και
σε εξωτερική θερμοκρασία -15oC

Εσωτερικός ανεμιστήρας με 12 ταχύτητες προσφέρει πιο ακριβή
έλεγχο της θερμοκρασίας και ακόμα πιο άνετο περιβάλλον

O ιονιστής αέρα εξουδετερώνει τις δυσοσµίες έως
και 95%. Ταυτόχρονα παράγει αρνητικά φορτισµένα
ιόντα απολυµαίνοντας και αποστειρώνοντας τον αέρα,
δηµιουργώντας ένα περιβάλλον υγιεινό,
ασφαλές και ήρεµο

Αναμονή 1Watt

Φίλτρο Cold Catalyst

Οθόνη Back-Lit

Απορροφά με επιτυχία από το περιβάλλον οσμές και βλαβερά
αέρια όπως φορμαλδεΰδη και άλλα πτητικά οργανικά μείγματα

Δυνατότητα απενεργοποίησης της οθόνης
από το τηλεχειριστήριο

Λειτουργία Ψύξης σε Εξωτερική Θερμοκρασία -15oC Εσωτερικός Ανεμιστήρας 12 ταχυτήτων

Κατανάλωση ρεύματος λιγότερο από 1watt κατά την
κατάσταση αναμονής εξοικονομώντας ενέργεια έως και 80%

Εγγύηση 10 ετών
για τον συμπιεστή
και 5 ετών για
τα ηλεκτρικά/
μηχανικά μέρη

Passion
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΟ

P2MVI-09WFR/P2MVO-09

Φορτίο Σχεδιασµού (kW)
Ενεργειακή Κλάση
SEER
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)
Φορτίο Σχεδιασµού (kW)
Θέρµανση
Εποχιακή Απόδοση
Ενεργειακή Κλάση
(Θερµή Ζώνη(Σύµφωνα µε
SCOP
Ελλάδα)
ΕΝ14825)
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)
Φορτίο Σχεδιασµού (kW)
Θέρµανση
(Μέση Ζώνη- Ενεργειακή Κλάση
SCOP
Κεντρική
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος)
Ευρώπη)
Εσ. Μον. (Υψηλή / Χαµηλή)
Στάθµη Θορύβου (dB(A))
Εξωτερική Μονάδα
Εσωτερική Μονάδα
∆ιαστάσεις ΠχΥχΒ (mm)
Εξωτερική Μονάδα

9.000 (4.390-11.250)
10.000 (3.300-12.700)
2.6
A++
6.1
149
2.8
A+++
5.1
769
2.4
A+
4.0
840
41/29
57
800x275x188
780x540x250

Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)
Θερµική Απόδοση (Btu/h)
Ψύξη

P2MVI-12WFR/P2MVO-12 P2MVI-18WFR/P2MVO-18
12.000 (4.870-15.240)
13.000 (3.380-16.640)
3.5
A++
6.7
183
3.8
A+++
5.1
1.043
3.2
A+
4.0
1.120
43/31
56
800x275x188
780x540x250

17.500 (5.800-20.300)
18.000 (3.820-21.780)
5.1
A++
6.4
279
5.2
A+++
5.1
1.428
4.5
A+
4.0
1.575
44/30
61
940x275x205
810x558x310

P3MVI-24WFR/P3MVO-24
22.000 (7.240-24.640)
25.000 (4.600-30.000)
6.4
A++
6.1
367
6.6
A+++
5.1
1.811
5.2
A+
4.0
1.820
50/39
60
1.045x315x235
845x700x320

Inventor A.G. Α.Ε.
Θουκυδίδου 2 & Πάροδος 24ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 65 Αγ. Στέφανος
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Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά
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Passion WiFi
Τα κλιµατιστικά πιο Smart από ποτέ, µόνο
από την Inventor. Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας
και εξοικονοµήστε χρήµατα απολαµβάνοντας
ιδανικές συνθήκες χωρίς σπατάλες.
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Η εφαρµογή INVmate

δαµάζαεσιία!
κρ

τη θερµο

Πάρτε στα χέρια σας όλο τον έλεγχο παντού.

Passion WiFi

Ονοµα κλιµατιστικής µονάδας
(π.χ. παιδικό υπνοδωµάτιο)

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

Έλεγχος παντού
και πάντα

Κατάσταση

∆εν περιλαµβάνεται
στη συσκευασία

Εξοικονόµηση
ενέργειας

Ρύθµιση
θερµοκρασίας

Ιδανική
θερµοκρασία
Λειτουργίες

Πως λειτουργεί το

Passion WiFi

Μέσα στο σπίτι,
παρέα µε το INVmate

Εξω από το σπίτι,
παρέα µε το INVmate

Τώρα ο χειρισµός του κλιµατιστικού γίνεται
διασκέδαση. Πλέον µπορείτε να χειριστείτε
το κλιµατιστικό σας από οποιοδήποτε σηµείο
του σπιτιού, αρκεί να ενεργοποιήσετε το
ασύρµατο δίκτυό σας. Όλες οι λειτουργίες
του κλιµατιστικού διαθέσιµες στο tablet ή το
smartphone µε το πάτηµα ενός κουµπιού.

Κανείς δεν ξέρει τι θέλετε καλύτερα από
εσάς. Χειριστείτε το κλιµατιστικό σας όπου
και αν είσαστε (αρκεί να έχετε internet).
Μειώστε τις σπατάλες, εξοικονοµήστε
χρήµατα και όταν επιστρέψετε σπίτι εσείς και
τα αγαπηµένα σας πρόσωπα, απολαύστε
τις ιδανικές συνθήκες που δηµιουργήσατε.
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Τι χρειάζοµαι για
την σύνδεση στο WiFi
Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση
της κλιµατιστικής µονάδας, θα χρειαστείτε...
WiFi Module
(δεν περιλαµβάνεται
στην συσκευασία
της µονάδας)

Η εφαρµογή είναι
διαθέσιµη σε...

∆ίκτυο WiFi στο σπίτι σας
Smartphone ή tablet
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