casete
de tavan

Clasă energetică A+ cu
tehnologie DC Inverter,
casetele de tavan satisfac
toate nevoile dumneavoastră.

de la 18.000 până la 46.600 Btu/h

V3MCRI-18
U2MRS-18

V2MCI-24
U2MRS-24

V2MCI-36
U2MRS-36

18.000 24.000 36.000

Capacitate
Răcire
(Btu/h)

(3.070-24.200)

Capacitate
Încălzire
(Btu/h)

(3.250-24.800)

(7.200-28.800)

(11.160-43.560)

18.000 26.000 40.000
(7.800-31.200)

(13.200-49.200)

V3MCI-50
U3MRT-50

V3MCI-60
U3MRT-60

47.000 54.000 46.600

(13.600-55.800)

(17.000-65.800)

53.000 62.000 49.500

(14.300-63.000)

(18.800-73.400)

Răcire

Încălzire

de la -15oC până la +50oC

de la -15oC până la +24oC

V2MCI, V3MCRI, V3MCI

viteza de la 2 la 5, furnizând o eficienţă mult îmbunătăţită.

Tehnologie avansată ALL DC INVERTER
Compresor și motor ventilator exterioară/interioară DC
INVERTER pentru o eficianţă în condiţii meteo extreme
și cu o economie maximă de energie electrică.

1 Watt în Modul Standby

Unităţi EcoDesign cu clasă energetică A+

IMCI

O protecţie completă printr-un presostat
de presiune mare/mică, protecţie a fazelor
și protecţie la supra încărcare.

Interval mare de funcţionare
Cu până la 25 de pași (F1-F25) ai frecvenţei compresorului. Intervalul acestei frecvenţe crește cu până la
70%, permiţând sistemului să funcţioneze lin. De asemenea furnizează un control mai bun pentru un mediu
confortabil și o economie mare de energie electrică.

Evacuare externă a aerului
Aport de aer flexibil datorită sloturilor externe.

5 Viteze ale motorului ventilatorului
de la unitatea exterioară
motorul ventilatorului de la unitatea exterioară crește

Curent de intrare (A)
Consum energetic (W)
Debit de aer (m3/h)
Nivel de zgomot (dB(A))
Nivel putere sonoră (dB(A))

Auto Restart
Telecomandă cu afișaj LCD
Telecomandă cu fir cu ecran tactil (Opţional)

Aport de aer proaspăt
Pentru un mediu curat și sănătos.
Pompă de condens inclusă
pompa de condens poate ridica apa condensată până
la 750mm.

10.0
13.37
2.200
3.074
800/650/500
1.780
Interioară / Exterioară
48/40/33 / 57
50 / 60
Interioară / Exterioară
59 / 65
62 / 69
Panel
647x647x50
950x950x55
Dimensiuni LxHxA (mm)
Interioară / Exterioară 570x570x260 / 810x310x558 840x840x245 / 900x315x860
Greutate netă (Kg)
Panel/Interioară / Exterioară
2.5 / 16.5 / 36.7
5 / 24 / 59
Interval temperaturi funcţionare (oC) Răcire / Încălzire
-15~50 / -15~24
-15~50 / -15~24

Telecomandă
Întrerupător PORNIT-OPRIT pe panelul interior cu ecran
afișare erori.

Funcţie Sleep

V2MCI, V3MCRI, V3MCI, IMCI

V3MCRI-18/U2MRS-18 V2MCI-24/U2MRS-24

Indicator preaplin pompă

Funcţie Hot Start
Senzorul de la unitatea internă controlează ventilatorul
unităţii și previne pătrunderea aerului rece la interior în
timpul pornirii în Modul de Încălzire.

Compresor Scroll SANYO

360 grade refulare a aerului
Crează un flux de aer delicat și blând care circulă prin
întreaga încăpere și furnizează o temperatură distribuită în mod egal.

SPECIFICAŢII TEHNICE

IMCI-50
UMLT-50

V2MCI-36/U2MRS-36

Telecomandă cu fir (Opţional)
Telecomandă centralizată (Opţional)
Telecomanda centralizată este un dispozitiv multifuncţional care poate controla până la 64 de unităţi interioare.

V3MCI-50/U3MRT-50

V3MCI-60/U3MRT-60

IMCI-50/UMLT-50

19.81
13.0
14.0
17.0
4.585
6.700
7.500
6.300
1.850
1.850/1.600/1.400
1.900/1.650/1.450
1.545
52 / 65
55/51/48 / 66
52/49/46 / 61
51 / 63
64 / 70
67 / 75
69 / 74
950x950x55
950x950x55
950x950x55
950x950x55
840x840x245 / 990x345x965 840x840x287 / 938x392x1369 840x840x287 / 938x392x1.369 840x840x300 / 900x350x1.170
5 / 26.5 / 73
5 / 28 / 97.1
5 / 28.7 / 102.7
5 / 28.6 / 96
-15~50 / -15~24
-15~50 / -15~24
-15~50 / -15~24
18~43 / -07~24

