
FUNKCIJA »ZAKLEPANJE« FILTER S TROJNIM DELOVANJEM

Vključite funkcijo zaklepanja, da preprečite, da bi kdorkoli spreminjal
nastavitve ali da bi se otroci igrali z enoto.

Filter s trojnim delovanjem z vitaminom C, srebrnimi ioni in hladnim
katalizatorjem ščiti vašo kožo in izboljšuje zrak

ZMOGLJIVO SAMOČIŠČENJE DVOSMERNO ODVAJANJE KONDENZA

Odpravlja neželeno vlago v notranji enoti med delovanjem načina
hlajenja. Po izklopu klimatske naprave bo ventilator notranje enote še
nekaj časa deloval, da bi posušil notranjo enoto.

Tako na levi kot na desni strani notranje enote sta možna povezava
odtočne cevi, enostavna za namestitev.

4 - SMERNI PRETOK ZRAKA FUNKCIJA TEMPERATURNEGA ODMIKA

Posodobljena zasnova enakomerno porazdeli zrak v vse smeri.
Premikanje loput ni le horizontalno, temveč tudi vertikalno, ki vodi zrak
tudi v najbolj odmaknjene dele prostora (gibanje kril navpično in
vodoravno).

Temperatura, ki jo zazna senzor notranje enote, se lahko razlikuje od
dejanske temperature prostora zaradi položaja enote. Zahvaljujoč tej
funkciji lahko zmanjšate razliko in dosežete boljše pogoje v vašem kraju. 

FUNKCIJA »SLEDI MI« SAMODEJNA NIHAJNA LOPUTA

Pametni senzor se nahaja na daljinskem upravljalniku. Ko je funkcija
Follow Me aktivirana, se nastavljena temperatura sinhronizira s
pametnim senzorjem. Vaša nastavljena temperatura vas bo spremljala,
kamor koli greste vi in   daljinski upravljalnik, kar ponuja dodatno udobje
in prihranek energije.

Razporedi hladen/topel zrak na največjo površino s samodejnim
premikanjem vodoravnih loput.

ULTRA TIHI NAČIN INTELIGENTNO ODMRZOVANJE

Aktivirajte način Ultra Silence in uživajte v popolnem občutku čiste
tišine v svoji sobi.

Varčevanje z energijo in izboljšana učinkovitost ogrevanja z inteligentnim
odmrzovanjem. Inteligentno odmrzovanje se doseže samo s senzorji, ki
nadzorujejo potrebo in trajanje procesa odmrzovanja.

FILTER ZA PRAH VISOKE GOSTOTE ZRAKA NAČIN MIROVANJA

Izvrsten filter optimizira učinek filtriranja za 40%.
Z načinom mirovanja klimatska naprava prilagodi sobno temperaturo za
popolne pogoje za spanje in velik prihranek energije.

ULTRAVIJOLIČNA TEHNOLOGIJA IN IONIZATOR TIPA
C

A+++ ENERGIJSKI RAZRED

Zagotovite čisto vzdušje v vašem prostoru brez klic in bakterij
zahvaljujoč ultravijolični tehnologiji tipa C in ionizatorju. Ionizator na
naraven in učinkovit način prispeva k odstranjevanju škodljivih
suspendiranih delcev.

Tehnološka superiornost serije zagotavlja odlične zmogljivosti z najnižjimi
obratovalnimi stroški. Izkoristite najvišji energijski razred A+++ klimatskih
naprav Inventor in ustvarite popolno vzdušje točno tako, kot sanjate.

FUNKCIJA »HOTEL MENI« WIFI STANDARD

Inventor klimatske naprave predstavljajo inovativno upravljanje
klimatske enote "HOTEL MENU". HOTEL MENU je nabor funkcij,
posebej zasnovanih za pomoč pri boljšem in varčnejšem delovanju
klimatskih naprav, nameščenih v hotelskih enotah.

Preprosto upravljajte svojo klimo, kjer koli že ste, s pametnim telefonom ali
tabličnim računalnikom. Brezplačno prenesite aplikacijo Inventor Control
prek Google Play in App Store in dosežete optimalne temperaturne pogoje
z velikimi prihranki energije.

S U P R E M E
K L I M A T S K A  N A P R A V A

·Učinkovita zaščita pred mikrobi, bakterijami in virusi zahvaljujoč tehnologiji
ultravijoličnega tipa C in ionizatorju.
·Varčevanje z energijo in odlična zmogljivost z največjim energijskim razredom A+++.
·Popolno udobje pri nastavitvi, kjer koli ste, zahvaljujoč pametnemu daljinskemu
upravljalniku Wi-Fi.
·Funkcija hotelskega menija za prihranek energije do 70 %.
·»Golden Fin« tehnologija - za maksimalno zaščito enot pred korozivnimi elementi.

U S T V A R I T E  Z D R A V O  O K O L J E ,
N A P O L N J E N O  Z  O B Č U T K O M
S V E Ž I N E ,  K I  V A S  S P R E M L J A !



Model SUVI-12WFI/SUVO-12

Kapaciteta hlajenja (Btu/h) 12.000 (3.800-14.200)

Kapaciteta hlajenja (kWatt) 3.52 (1.11-4.16)

Kapaciteta gretja (Btu/h) 13.000 (3.700-14.400)

Kapaciteta gretja (kWatt) 3.81 (1.08-4.22)

Sezonska učinkovitost (po standardu
EN14825)

Hlajenje

Moč hlajenja (kW) 3.6

Energijski razred A++

SEER 6.1

Letna poraba energije (kWh/leto) 211

Gretje 

Moč gretja (kW) 2.5

Energijski razred Α+++

SCOP 5.1

Letna poraba energije (kWh/leto) 686

Napetost/Frekvenca/Faza (V/Hz/Ph) 220-240/50/1

Vhodni tok (A)
Hlajenje 5.24 (0.5-6.9)

Gretje 4.73 (0.4-6.9)

Vhodna moč (kW)
Hlajenje 1.21 (0.13-1.58)

Gretje 1.09 (0.10-1.68)

Volumen pretoka zraka (Max./Srednje/Nizko/Tiho) (m/h 3 ) 540/430/314

Nivo hrupa  [dB(A)]
Notranja enota (Tiho/ nizko/srednje/ visoko) 22/25/34.5/40.5

Zunanja enota 56

Zvočna moč [dB(A)]
Notranja enota 55

Zunanja enota 63

Volumen razvlaževanja
(L/ura) 1.6

(L/dan) 38.4

Tip Kompresorja
 

   
  

Vodi tekočin | vodi plinov 1/4" | 3/8"

Napajalni kabel zunanje enote/ Varovalke (Noxmm²)/(A) 3x1.5/10

Signalna napeljava (Noxmm²) 5x1.5

Dimenzije (ŠxGxV) (mm)
Notranja enota 805x194x285

Zunanja enota 720x270x495

Teža enote (kg) Notranja/zunanja 7.6/23.2

Hladilno / polnilno sredstvo (g) R32/550

Območje temperaturnega delovanja (ºC)
Hlajenje -15~50

Gretje -15~30
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