STELLAR nástenný Invertor
42HVS

Nástenný systém s DC Invertorovou technológiou pre
vyššiu
energetickú
účinnosť
je
vybavený
inteligentnou diagnostikou, ktorá označuje všetky
problematické oblasti a zaisťuje rýchle opravy.
V prípade akejkoľvek závady vnútorná jednotka
zobrazí poruchu a potom sa prepne do režimu
automatickej ochrany - Auto Protection mód.
Nízka úroveň hlučnosti je dosiahnutá veľkým
priemerom proti-prúdového ventilátora, čím sa
znížila jeho rýchlosť bez zníženia prietočného
množstva vzduchu.

Hlavné vlastnosti
• Filter z aktívneho uhlíka odstraňuje určité druhy
pachov, ako je čpavok (NH3) a deaktivuje škodlivé
chemické plyny.
• Režim spánku je funkcia zvyšujúca nastavenú
teplotu automaticky v pravidelných intervaloch, ktoré
poskytujú maximálne pohodlie pri spánku.
• Turbo režim bude maximalizovať výkon chladenia
alebo ohrievania jednotky. Umožňuje rýchlo ochladiť
alebo ohriať na požadovanú izbovú teplotu a túto
dosiahnuť v čo najkratšom čase.
• Auto Reštart funkcia umožňuje opätovný nábeh
zariadenia na naposledy nastavených parametroch.

Príslušenstvo a voliteľná výbava
• Pozlátené lamely kondenzátora vydržia slaný
vzduch, kyslý dážď a ďalšie korozívne prostredie,
zaisťujú dlhšiu životnosť.
• Aktívne Nano Strieborné filtre, sterilizujú vzduch
a zbavujú ho pachov.
• Ionizátor vytvára záporné ióny v miestnosti a jeho
pôsobením je vzduch úžasne svieži, čistý a
relaxačný.
• Bio Filter obsahuje biologické enzýmy a Eko filter.

Diaľkové ovládanie

Režim prevádzky
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Technická špecifikácia
Vnútorná jednotka
Vonkajšia jednotka
Chladiaci výkon
El. príkon pri chladení
SEER
Energetická trieda
Tepelný výkon
El. príkon pri vykurovaní
SCOP
Energetická trieda
El. prúd max.
Výkon odvlhčovania
Typ kompresora
Vnútorná jednotka
Prietok vzduchu (vysoké-stredné-nízke ot.)
Akustický tlak (vysoké-stredné-nízke ot.)
Rozmery (šírka-hĺbka-výška)
Hmotnosť
Vonkajšia jednotka
Prietok vzduchu (vysoké-stredné-nízke ot.)
Akustický tlak (max.)
Maximálna dĺžka potrubných trás
Maximálny výškový rozdiel jednotiek
Rozmery (šírka-hĺbka-výška)
Hmotnosť
Chladivo typ - R-410A
Doplnenie chladiva nad 5m Cu trás
Cu dopojenie - kvapalina / plyn

predpl. na 5 m

predpl. na 5 m

predpl. na 5 m

predpl. na 5 m

20 g / m

20 g / m

20 g / m

40 g / m

Prevádzkové teploty
Vnútorná jednotka (chladenie/vykurovanie)
Vonkajšia jed. (chladenie/vykurovanie)
El. napájanie

Pozn.:
Chladenie: vnútorná teplota 27ºC (st) / 19ºC (mt)
vonkajšia teplota 35ºC (st) / 24ºC (mt).
Vykurovanie: vnútorná teplota 20ºC (st) / 15ºC (mt)
vonkajšia teplota 7ºC (st) / 6ºC (mt).

Distribútor:

