
МУЛТИ-ИНВЕРТОРНИ 
КЛИМАТИЦИ 
ЗА ВАШИЯ ДОМ

СУПЕР ГЪВКАВИ

СУПЕР ПРЕДИМСТВА

СУПЕР ЕФЕКТИВНОСТ

Мулти- 
функционални 
вътрешни тела

A+ отопление
A++ охлаждане

Възможност
за добавяне
на вътрешни 

тела



ПРЕДИМСТВА НА МУЛТИ-ИНВЕРТОРНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

Интелигентния дизайн и отличните материали използвани 
за     отделните части на климатика, особено на топлообменника, 
вентилатора и клапите, позволяват плавно и адекватно преминаване 
на въздуха през устройството дори и при ниска скорост. Най-ниската 
скорост на вентилатора, води до по-тиха работа.

Светодиодният дисплей на климатика показва Вашите настройки 
за да Ви предостави всякаква информация, от която се нуждаете.

Компактният дизайн на климатика с по-малки размери покрива 
всички предимства на големите обемисти машини.

Климатика ще се превключва автоматично между отопление и 
вентилация, което позволява висока ефективност на изсушаване 
на влажния въздух. Стайната температура ще остане на постоянно 
ниво.

В случай на прекъсване на електрозахранването и след неговото 
подновяване, климатика се връща автоматично в последния си 
режим на работа.

Вътрешните тела могат да се използват, както единично, така и по 
няколко на брой едновременно.

При автоматичен режим климатика настройва оптималния работен 
поток между отопление и охлаждане с помощта на температурен 
датчик.

Автоматично открива теч на газ и изключва устройството, като така 
предпазва компресора.

Благодарение на специалните функции за управление климатикът може 
да работи ефективно в режим на охлаждане до температура –15 °C, което 
е предимство при използване в сървърни стаи.

Чрез автоматичното преместване на  хоризонталните жалузи в 
специфичен ред, устройството предлага оптимално разпределение 
и поток на хладен или топъл въздух.

Хоризонталните жалузи ще се преместят автоматично в позицията, 
която са имали през последното включване на климатика..

Ако е необходимо климатика да работи, то тази функция позволява 
работата му и предотвратява изключването дори и температурният 
датчик да е дефектирал.

ЕНЕРГИЕН КЛАС A, A+  
И A++

Ефективността на климатиците Gorenje отговаря 
на изискванията на Европейската директива. Това 
гарантира висока енергийна ефективност на уреда при 
ниска консумация на енергия. SEER за охлаждане и 
SCOP за отопление показват съотношението между 
входната мощност и охлаждането или охлаждащата 
мощност при различни условия. Мулти инверторните 
климатици надвишаващи SEER до 6,1 и SCOP до 4,0 
показват, че климатичните инсталации на Gorenje са в 
енергиен клас А ++ за охлаждане и А+ за отопление.

Компактен дизайн
Компактен дизайн

Auto Swing
Автоматично движение на жалузите

Автоматичен рестарт
Автоматичен рестарт

Моно / Мулти
Моно / Мулти съвместимост на вътрешните тела

Засичане на изтичане 
Откриване на теч на газ

Функция за запаметяване на жалузите
Функция за запаметяване на жалузите

Функция за спешно използване
Спешно използване

Тиха работа
Тихо действащи функции

Обезвлажняване
Работа като обезвлажнител

LED Дисплей
LED дисплей

Автоматична работа
Автоматична работа

Ниско температурно охлаждане
Охлаждане при - 15 °C



ВЪНШНИ ТЕЛА
Мулти инверторните климатици Gorenje използват високо 

ефективна технология, която осигурява енергийна 

ефективност и оптимално функциониране на уреда. 

Еднопосочните ротационни компресори позволяват на тези 

устройства да отговарят на нашите нужди по оптимален 

начин, тъй като бързо достигат желаната температура и 

след това точно я поддържат. Едно външно тяло позволява 

свързване до четири вътрешни тела, които Ви спестяват 

трудности при инсталирането и свободното пространство. 

Изборът на вътрешните тела включва конвенционалните 

стенни модули и касетъчните агрегати. Всички модели могат 

да се свържат към едно външно тяло. Единичното външно 

тяло значително намалява разходите за инсталацията, тъй 

като се изисква само една захранваща линия. Освен това Ви 

спестява и много място.

МОДЕЛ KAS 105 ZM DCINV4 KAS 53 ZM DCINV2 KAS 35 Z DCINVU

Мощност на охлаждане W 10600 5300 3500

Консумация на ел. енергия при охлаждане / работен ток W / A 4137 / 17,9 1900 / 8,3 1030 / 4,7

Мощност на отопление W 9300 5569 3600

Консумация на ел. енергия при отопление / работен ток W / A 3364 / 13,9 1542 / 6,7 1000 / 4,6

Напрежение / Честота / Брой фази V-Hz-Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph

Съотношение SEER/SCOP / 5,9 / 3,8 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0

Енергиен клас (охлаждане / отопление) / A+ / A A++ / A+ A++ / A+

Въздухопоток

Външно тяло m3/h 5500 2100 2000

Звуково налягане (Сила на шума)

Външно тяло dB(A) 53 (68) 53 (65) 58 (60)

Тегло и размери

Тегло на външното тяло (нето / бруто) kg 70 / 75 36 / 39 34,5 / 37,3

Размери на външното тяло ( ШxДxВ) mm 946x410x810 800x333x554 800x333x554

Свързващи елементи

Максимална дължина на тръбата m 60 30 25

Макс. дължина на тръбата при едно вътрешно тяло m 30 20 25

Максимална разлика във височината m 10 10 10

Тръба за течност Ø mm (inch) 4 x Ø6,35 (1/4") 2 x Ø6,35 (1/4") 1 x Ø6,35 (1/4")

Тръба за газ Ø mm (inch)
3 x Ø9,52 (3/8")
1 x Ø12,7 (1/2”)

2 x Ø9,52 (3/8") 1 x Ø9,52 (3/8”)

Тръба за конденз Ø mm Ø16 Ø16 Ø16

Хладилен агент - / kg R410A / 3,0 R410A / 1,7 R410A / 1,38

Технически данни:

* Данните за силата на шума не е в зависимост от отстоянието между измервателния уред и съоръжението. В резултат на това не е сравнима с 
данните за звуково налягане.



ВЪТРЕШНИ КАСЕТНИ ТЕЛА
На касетъчните КSК модели монтирани в окачен таван ще 

забележите само елегантните решетки, които са източник 

на идеално кондициониран въздух.

Четири посоки на невидима свежест

КSК моделите са с удобни размери 65х65 и могат да 

се монтират в окачени тавани на максимум 30 см. В 

помещения с височина на тавана 2,5 м или повече тези 

уреди ще осигурят елегантно решение за уютна лична 

среда - с програмирана работа или цифрово дистанционно 

управление. Така монтирани ще виждате само решетките 

на касетите, които изпускат въздуха в четири посоки, за 

да постигнат ефективно желаната температура. Те са 

снабдени и с кондензна помпа, за да пренасят водата до 75 

см височина.

МОДЕЛ KAK 35 N F1 MDCINV KAK 53 N F1 MDCINV

Мощност на охлаждане W 3500 5300

Мощност на отопление W 3500 6000

Напрежение / Честота / Брой фази V-Hz-Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph

ВЪЗДУХОПОТОК

Вътрешно тяло m3/h 580 750

ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ (СИЛА НА ЗВУКА)

Вътрешно тяло dB(A) 52 54

ТЕГЛО И РАЗМЕРИ

Тегло на вътрешното тяло (нето/бруто) kg 17 / 20 18 / 20,5

Тегло на касетен панел (Ш/Д/В) kg 2,5 / 4,5 2,5 / 4,5

Размери на вътрешно тяло (Ш/Д/В) mm 570x260x570 570x260x570

Размери на касетен панел (Ш/Д/В) mm 647x50x647 647x50x647

СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

Тръба за течност  Ø mm (inch) Ø6,35 (1/4") Ø6,35 (1/4")

Тръба за газ  Ø mm (inch) Ø9,52 (3/8") Ø12,7 (1/2”)

Кондезаторна тръба  Ø mm Ø25 Ø25

Технически данни

* Данните за силата на шума не е в зависимост от отстоянието между измервателния уред и съоръжението. В резултат на това не е сравнима с 
данните за звуково налягане.



ВЪТРЕШНИ СТЕННИ ТЕЛА
Осигурете си функционална и елегантна употреба. С 

елегантния си дизайн и много функции те са гъвкави 

и изключително удобни в работна и жизнена среда. 

Монтажът на 20 см от тавана осигурява отлично 

разпределение на кондиционирания въздух. Многобройни 

функции управлявани от цифрово дистанционно 

управление ще гарантират, че помещението е винаги 

охладено по начина, по който желаете. Светодионният 

дисплей на климатика показва Вашите настройки за да 

осигури всяка информация, от която се нуждаете.

 Допълнителният НЕРА филтър почиства въздуха и по този 

начин влияе на Вашето здраве и спокойствие.

МОДЕЛ KAS 26 N DCINV F01 KAS 35 N DCINV F01 KAS 53 N DCINV F01

Мощност на охлаждане W 2640 3520 5275

Мощност на отопление W 2930 3800 5570

Напрежение / Честота / Брой фази V-Hz-Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph

ВЪЗДУХОПОТОК

Вътрешно тяло m3/h 430/320/230 485/390/310 610/460/360

ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ (СИЛА НА ЗВУКА)

Вътрешно тяло dB(A) 26 (52) 23 (51) 23 (55)

ТЕГЛО И РАЗМЕРИ

Тегло на вътрешното тяло (нето/бруто) kg 6,5 / 8,2 7,4 / 9,5 9 / 12,2

Размери на вътрешно тяло (Ш/Д/В) mm 715x188x250 800x188x275 940x205x275

СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

Тръба за течност Ø mm (inch) Ø6,35 (1/4") Ø6,35 (1/4") Ø6,35 (1/4")

Тръба за газ Ø mm (inch) Ø9,52 (3/8") Ø9,52 (3/8") Ø12,7 (1/2”)

Кондезаторна тръба  Ø mm Ø16 Ø16 Ø16

Технически данни:

* Данните за силата на шума не е в зависимост от отстоянието между измервателния уред и съоръжението. В резултат на това не е сравнима с 
данните за звуково налягане.



ПОДОВО-СТЕННИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Високо ефективните подово-стенни вътрешни тела са с 

енергиен клас i A/A++ и осигуряват безшумна и енергийно 

ефективна работа и имат автоматично превключване 

между охлаждане и отопление. Светодиодният дисплей 

на климатика показва  настройките за да Ви предостави 

информацията, от която се нуждаете. Новия дизайн дава 

възможност да спестявате до 40%  енергия, сравнено с 

класическите климатици.

Тази икономия намалява и вредните емисии в 

атмосферата, които се получават при честото изключване 

и включване на климатика за да поддържа зададената 

температура. Този тип вътрешни тела са подходящи за 

места, където има ограничена възможност за монтаж  на 

стената или тавана.

МОДЕЛ KAT 35 N DCINV C

Мощност на охлаждане W 3500

Мощност на отопление W 3600

Напрежение / Честота / Брой фази V-Hz-Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph

Въздухопоток

Вътрешно тяло m3/h 550/470/360

Звуково налягане (Сила на шума)

Вътрешно тяло dB(A) 35 (58)

Тегло и размери

Тегло на вътрешното тяло (нето/бруто) kg 15 (20)

Размери на вътрешно тяло ( ШxДxВ) mm 700x600x210

Свързващи елементи

Тръба за течност Ø mm (inch) Ø6,35 (1/4”)

Тръба за газ Ø mm (inch) Ø9,52 (3/8”)

Тръба за конденз Ø mm Ø16

Технически данни:

Данните за силата на шума не е в зависимост от отстоянието между измервателния уред и съоръжението. В резултат на това не е сравнима с 
данните за звуково налягане.



СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА

МУЛТИ СЪВМЕСТИМОСТ 
НА ВЪТРЕШНИТЕ ТЕЛА

Всички вътрешни стенни  тела на  Gorenje, са подходящи, 
като за индивидуални, така и за сплит системи. Това 
означава, че всички монтирани стенни и подово-стенни 
тела, могат да се комбинират в многоинверторна система.

Едно външно тяло може да бъде свързано  към няколко 
вътрешни модула с различна мощност и форма /стенен 
монтаж, касета и др./. Комбинацията от мощност между 
външно и вътрешни тела е посочена в таблицата по-долу.

KAS 53 ZM DCINV2

KAS 35 Z DCINVU

KAS 105 ZM DCINV4

МОДЕЛ ЗА ДВЕ ТЕЛА

МОДЕЛ ЗА ЕДИНИЧНО ТЯЛО

МОДЕЛ КУАТРО

Едно вътрешно тяло Две вътрешни тела

kW 2,6 2,6+2,6

kW 3,5 2,6+3,5

kW 5,3 3,5+3,5

Едно вътрешно тяло Две вътрешни тела

kW 3,5 3,5

Три вътрешни тела Четири вътрешни тела

kW 2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+2,6 

kW 2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+2,6+3,5 

kW 2,6+2,6+5,3 2,6+2,6+3,5+3,5 

kW 2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+5,3 

kW 2,6+3,5+5,3 2,6+2,6+3,5+5,3 

kW 3,5+3,5+3,5 2,6+3,5+3,5+3,5 

kW 2,6+5,3+5,3 2,6+3,5+3,5+5,3 

kW 3,5+3,5+5,3 3,5+3,5+3,5+3,5 

kW 3,5+5,3+5,3 3,5+3,5+3,5+5,3 



Защо да купим климатици Gorenje?

Отлично качество, голяма гама от модели, привлекателен 

дизайн ефективна работа и разумна цена са причините, които 

отговарят най-добре на Вашите желания. В допълнение 

полезният им живот е дълъг, а резервните части са 

гарантирани. Упълномощените техници за монтаж и сервиз 

ще Ви осигурят качествено обслужване. Освен монтажа, при 

необходимост ще имате и нашата поддръжка и обслужване.

Климатиците на Gorenje са предназначени за охлаждане 

на помещения, както и за допълнително отопление през 

преходните сезони /пролет и есен/. Всички стабилни 

производители на климатици ползват принципа на 

термопомпата. Те не генерират енергия, като електрически 

нагреватели, а по скоро я прехвърлят от околната среда 

в помещението, където се освобождава при по-високо 

енергийно ниво /по висока температура/. Това се изисква само 

от една трета от енергията. Другите две трети на практика 

идват от околната среда без разходи. До като обкръжаващата 

температура е над 0 градуса, това със сигурност е най-

икономичната система за отопление. В крайбрежните райони 

климатиците могат да се използват целогодишно. Високо 

ефективните инверторни климатици се ползват и като основен 

източник на отопление в зависимост от външните условия/

температура, влажност, вятър и др.).

Инсталиране на климатик

Вътрешното тяло трябва да се монтира така, че въздухът да 

не е насочен към хората в помещението. Когато го монтирате, 

имайте предвид следните неща:

•  безпрепятствена циркулация на въздуха

•  достатъчно място около тялото за лесно почистване и 

обслужване

•  вътрешното тяло не трябва да се излага на пряка слънчева 

светлина

План за монтаж на външно тяло:

•  Ако климатика се монтира в апартамент, най-лесното място 

за монтаж на външното тяло е на балкона. Алтернативно, 

може да се монтира под прозореца или друго място, стига да 

е достатъчно вентилиран.

•  В къща външното тяло може да се монтира на пода, на 

балкона, под покрива, на тавана или на всяко друго място при 

достатъчна вентилация.

•  Вижте теглото на климатика и изберете помещение, където 

шумът и вибрациите няма да Ви безпокоят.

•  Изберете място, където въздушният поток и звуковото 

налягане генерирани от климатика, няма да са смущаващи за 

околната среда.

•  Ако къщата е обект на регламенти касаещи историческо или 

архитектурно наследство се консултирайте със съответния 

орган на властта

Във всеки случай винаги инсталирайте външното тяло по 

начин, който е най-малко натрапчив за архитектурата на 

сградата. За подробности се обръщайте към търговските ни 

центрове или оторизирани техници.

ПРЕДИ ДА КУПИТЕ Е ДОБРЕ ДА ЗНАЕТЕ


