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ЗА ВЪЗДУХ

ЛЕСЕН МОНТАЖ 
И ПОДДРЪЖКА

Проектирани да се монтират под перваза, 
което подпомага оптимизацията на вътрешното пространство.

Модерен дизайн 
и иновативни функции



КОМПЛЕКТЪТ ВКЛючВА
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Вътрешно тяло Външно тяло

KFAU KOX

Дистанционно 
управление

RG10A

ТЕХНИчЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - kAiSAi conSolE 

ФУНКЦИЯ GEAr

ФУНКЦИЯ Eco

НАГРЕВАТЕЛ НА КОМПРЕСОРА 
И КОНДЕНЗНАТА ТАВА

ПЛАВНО РЕГУЛИРАНЕ 
НА ВЕНТИЛАТОРА

ФУНКЦИЯ 8°c

Благодарение на възможността 
за настройка на температурата и 
скоростта, функцията Gear ви позволява 
да контролирате консумацията 
на енергия чрез настройка на 
максималното ниво на интензивност 
на уреда.

Уредът може да работи в 8-часов режим 
Eco, което води до над 60% икономия 
в сравнение със стандартния режим 
на работа.

Нагревателят на компресора 
предотвратява замръзване на маслото 
при изключително ниска външна 
температура.

Функцията позволява нивото на 
ефективност на вентилатора на 
вътрешното тяло да се регулира 
непрекъснато в диапазона 1-100%.

В режим на отопление климатикът 
може да поддържа температурата 
на помещенията до 8°C, с цел 
предотвратяване на прекомерно 
охлаждане при продължително 
отсъствие на обитателите.

Подовите климатици съчетават  
модерен дизайн и функционалност
Двете решетки за въздух оптимизират циркулацията на въздуха 
в помещението. Благодарение на подвижните жалузи за въздух 
и широкият ъгъл на настройка, уредът осигурява ефективно 
разпределение на въздуха до всеки ъгъл на стаята.

МОДЕЛ
вътрешно тяло KFAU-12HRG32X KFAU-17HRG32X

външно тяло KOX230-12HFN32X KOX330-18HFN32X

Мощност  
(мин.-макс.) 

охлаждане kW 3,5(0,8~4,2) 5,0(2,6~5,6)

отопление kW 3,8(0,4÷4,7) 5,3(2,2÷6,3)

Енергиен клас охл./отопл. A++/A+ A++/A+

SEER средно W/W 7,3 6,7

SCOP средно W/W 4 4,0

Консумация 
(мин.-макс.) 

охлаждане W 1000(170÷1350) 1500(650÷1950)

отопление W 980(150÷1300) 1420(600÷1900)

Работно напрежение (мин.-
макс.) 

охлаждане A 4,5(1,4÷5,9) 6,7(3,0÷8,7)

отопление A 4,4(1,2÷6,0) 6,4(2,7÷8,5)

Дебит
вътрешно тяло m3/h 650/580/490 780/690/600

външно тяло m3/h 2100 2200

Работен диапазон 
Охл./Отопл.*  

вътрешно тяло °C 16÷32/0÷30 16÷32/0÷30

външно тяло °C -15÷50/-15÷24 -15÷50/-15÷24

Звуково налягане
вътрешно тяло dB(A) 37/34/27 41/38/32

външно тяло dB(A) 53,6 56

Размери (ВхШхД)
вътрешно тяло mm 794/621/206 794/621/206

външно тяло mm 765/555/303 805/554/330

Брутни размери (ВхШхД)
вътрешно тяло mm 865/719/280 865/719/280

външно тяло mm 887/610/337 915/615/370

Нетно тегло
вътрешно тяло kg 14,9 14,9

външно тяло kg 26,6 32,5

Брутно тегло 
вътрешно тяло kg 18,8 18,8

външно тяло kg 29,0 35,2

Тръбни връзки Газова/Течна фаза mm 6,35/9,52 6,35/12,7

Максимална дължина на тръбите m 25 30

Максимална денивелация m 10 20

Захранващо напрежение външно тяло V/Hz/Ph 220-240/50/1 220-240/50/1

Предпазител външно тяло A 16 16

Захранващ кабел външно тяло брой жила 
x mm2

3x2,5 3x2,5

Комуникационен кабел вътр.-външ. тяло 4x1,5 4x1,5

Фабричен заряд с хл. агент до 5 м kg 0,72 1,15

Допълване с хл. агент над 5 м g/m 12 12

ТИХА РАБОТА
Възможност за настройка на 
минимално ниво на звука на уреда в 
климатизираното помещение.


