ECO INVERTER+ GORENJE
МОДЕРНА ИНВЕРТОРНА ТЕХНОЛОГИЯ.
СУПЕР ЕФИКАСНА.
СУПЕР ИНОВАТИВНА

Инверторна
Технология
ПЕРФЕКТНИ ФУНКЦИИ

Супер
Йонизатор
SUPER EFFICIENCY

A+ отопление:
SCOP ≥ 4,0
A++ охлаждане:
SEER ≥ 6,5

ПРЕДИМСТВОТО НА ИНВЕРТОРНАТА ТЕХНОЛОГИЯ
Съвременната инверторна технология се отличава с
нейната невероятна енергийна ефективност, и точно за това
климатика на Eco Inverter+ Gorenje се класифицира, като
модел равностоен на термо помпа. За клиента това означава
40% спестена енергия, сравнена с класическите климатици
от това поколение. С няколко изискани функции той е
изключително ефикасен, което ни доставя допълнителна
енергия и спестени средства. Основното предимство на
инверторната технология е „умният контрол“ на климатика,

който регулира своята охлаждаща или отоплителна мощност
на текущата температура в помещението, където е поставен.
По този начин се стреми да поддържа стабилна температура,
чрез оптимално регулиране на отоплителната или охлаждаща
мощност, намалявайки топлинните загуби поради прегряване
и подгряване на помещенията по отношение на зададената
температура. Това е чест проблем на класическите
климатични устройства.

ОПРОСТЕНИ МАНИПУЛАЦИИ
Наред с класическото дистанционно
управление, климатика на Eco Inverter+
Gorenje може да се задейства и чрез
мобилен телефон*.
Монтирайте устройството на стена
по Ваш избор и така постигате
максимално удобство и комфорт.

По-голяма сигурност с кабелно управление*
1

Оптимално решение при отдаване на имота Ви под наем

Климатика може лесно да се управлява с кабелен
контролен блок. Тогава нямате нужда от дистанционно
управление, което е голямо предимство при отдаване
под наем на къща за почивка, апартамент или
ваканционен дом. Няма нужда да се притеснявате, че
дистанционното управление ще се загуби или повреди.
Можете да го съхранявате във Вашия дом.
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ЛЕГЕНДА:
1 Дисплей
2 Избор на режим
3 Нагоре
4 Надолу
5 Бутон за включване
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Часовник
Настройване
Отмяна
Жалузи
Скорост на вент.

*Кабелното управление е допълнително оборудване и
може да се закупи по поръчка.

ПЕРФЕКТЕН ЙОНИЗАТОР
Йонизация и пречистване на въздуха
Климатика се отличава със супер йонизатор,
който освобождава важни и полезни
отрицателни йони във въздуха. Тези йони
са необходими за клетъчния метаболизъм
и други жизнени функции. Ефективната
система за филтриране премахва миризми,
дим и прах и винаги осигурява чист и свеж
въздух.

Следвай ме

Защита от замръзване

Стаен термостат

Защита на мястото от замръзване

Ако тази функция е активирана дистанционното
управление поема функцията на стаен термостат.
Климатика регулира температурата в помещението
в зависимост от мястото, където се намира
дистанционното.

Активирането на тази функция на климатика, ще запази
помещението от замръзване през зимните месеци. Ще
се поддържа температура от 8°C.

Самопочистване
Самопочистваща функция

След като режимът на охлаждане приключи,
функцията Self-Clean автоматично подсушава
вътрешното тяло на климатика и го подготвя за
следващата му работа. Това предотвратява появата на
мухъл и неприятни миризми в помещението.

Разширени функции:
Турбо режим

1 W в режим на готовност

Турбо операция

1 W режим на готовност

Турбо режима позволява на климатика да достигне желаната
температура за възможно най-кратко време.

В режим на готовност климатика автоматично включва
спестяването на енергия. Вместо 5 W се използва само 1 W на
час, което означава 80% спестяване на енергия.

Спящ режим

Функция за запаметяване на жалузите

Нощен режим на работа

Запаметяване позицията на жалузите

Тази функция позволява автоматично намаляване на силата
на охлаждане и отопление с 1°C за първите 2 ч на работа.
Продължава за още 5 ч, след което се изключва автоматично.

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

Филтър с висока плътност

12 Степени скорост на вентилатора

Висока плътност на HEPA филтъра

12 степени скорост на вентилатора

Високо ефективен HEPA филтър, който улавя 80 %
повече прахови частици, от колкото класическите филтри,
осигурявайки още по-свеж и чист атмосферен въздух.

Вентилатора на вътрешното тяло на климатика има 12
скорости, което го прави силно адаптивен, ефективен и удобен
при работа, в съответствие с Вашите желания.

Ниско температурно охлаждане

Функция срещу студен въздух

Охлаждане при - 15 °C

Функция срещу студен въздух

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.

Когато режимът на отопление е включен, функцията
предотвратява нахлуването на студен въздух, тъй като скоростта
на вентилатора се настройва на температурата на изпарителя.
Това осигурява максимален комфорт и по-приятна атмосфера.

Технически данни:
KAS 26 DCINV F01

KAS 35 DCINV F01

KAS 53 DCINV F01

2640

3520

5275

100 - 1270 / 0,4 - 5,5

100 - 1710 / 0,4 - 7,4

140 - 2360 / 0,6 - 10,3

2930

3800

5570

W/A

130 - 1330 / 0,6 - 5,8

180 - 1740 / 0,8 - 7,6

200 - 2410 / 0,9 - 10,5

V-Hz-Ph

220-240V~ 50Hz, 1Ph

220-240V~ 50Hz, 1Ph

220-240V~ 50Hz, 1Ph

Съотношение SEER/SCOP

6,9 / 4,0

6,8 / 4,4

6,5 / 4,2

Енергиен клас (охлаждане / отопление)

A ++/A +

A ++/A +

A ++/A +

МОДЕЛ
Мощност на охлаждане
Консумация на ел. енергия при охлаждане / работен ток
Мощност на отопление
Консумация на ел. енергия при отопление / работен ток
Напрежение / Честота / Брой фази

W
W/A
W

Въздухопоток
Вътрешно тяло (Hi-Me-Lo)

m 3 /h

430 / 320 / 230

485 / 390 / 310

610 / 460 / 360

Външно тяло

m 3 /h

1900

2000

2100

Вътрешно тяло

dB(A)

26 (52)

23 (51)

23 (55)

Външно тяло

dB(A)

55 (58)

55 (60)

57 (63)

Тегло на вътрешното тяло (нето/бруто)

kg

6,5 / 8,2

7,4 / 9,5

9 /12,2

Размери на вътрешно тяло ( ШxДxВ)

mm

715x188x250

800x188x275

940x205x275

Тегло на външното тяло (нето/бруто)

kg

26,6 / 29

29,1 / 31,9

37,8 / 40,5

Размери на външното тяло ( ШxДxВ)

mm

770x300x555

800x333x554

800x333x554

Звуково налягане (Сила на шума)

Тегло и размери

Свързващи елементи
Максимална дължина на тръбата

m

25

25

30

Максимална разлика във височината

m

10

10

15

Тръба за течност Φ

mm (inch)

Φ 6,35 (1/4")

Φ 6,35 (1/4")

Φ 6,35 (1/4")

Тръба за газ Φ

mm (inch)

Φ 9,52 (3/8")

Φ 9,52 (3/8")

Φ 12,7 (1/2")

Тръба за конденз Φ

mm

16

16

16

Хладилен агент

-/kg

R410A/0,8

R410A/0,95

R410A /1,48

Площ*

m2

25

35

50

Област на действие(охлаждане/ отопление)

°C

-15~50/-15~30

-15~50/-15~30

-15~50/-15~30

899.99

999.99

1499.99

*Използваемата площ зависи от изолацията на сградата и от потенциалните източници на топлина.

Технически предимства:
5 Степени на външния вентилатор

Откриване на изтичане на фреон

5 степени на външния вентилатор

Откриване на изтичане на фреон

Това позволява по-доброто оползотворяване на климатика
и по-добри условия на живот.

Автоматично открива изтичане на фреон и изключва
устройството-допълнителна защита на компресора.

2-посочен дренаж

Бутон за ръчно превключване

2-посочна връзка на дренажа

Бутон за ръчно превключване

Отводняването, електрическата и газова връзка от лявата
или дясната страна, позволяват по-лесна инсталация

Климатикът може да се включва с бутон без необходимост от
дистанционно управление..

