STELLAR
Инвертор за висок стенен монтаж
42HVS

Инвертор за висок стенен монтаж с DC инверторна
технология за висока енергийна ефективност.
Всяко тяло разполага с интелигентна система за
самодиагностика, указваща местоположението на
всеки възникнал проблем и позволяваща бързото
му отстраняване. В случай на неизправност на
вътрешното тяло ще светнат серия LED индикаторни
лампи и след това тялото автоматично ще превключи
в авариен режим. Ниските нива на шум се постигат
благодарение на тангенциален вентилатор с голям
диаметър с намаляване на оборотите му без да се
намалява дебита на въздуха.

Характеристики
• Електростатичен филтър с активен въглен премахва неприятните миризми и обезврежда
вредните газове, дори и такива като амоняк (NH3).
• Функцията Sleep mode - позволява увеличаване
на зададената температура автоматично на равни
интервали, осигурявайки максимален комфорт по
време на сън.
• Режим турбо - предназначен е за мигновено
постигане на зададените температури при
охлаждане или отопление.
• Функция Авто Рестарт - позволява на тялото
да стартира с предишните си настройки, след
възстановяване на отпадналото електрозахранване.

Опции
• Gold Fin кондензатор - устойчив на солен въздух,
дъжд и корозионна среда, за продължителна
употреба.
• Нано сребро филтър - за стерилизиране и
ароматизиране.
• Йонизатор - генерира отрицателни йони в стаята и
прави въздуха свеж, чист и релаксиращ.
• Био филтър - състоящ се от биоензими и еко
филтър.

Дистанционно управление

Технически характеристики

Забележка:
Охладителен режим: Мощностите са базирани на 27ºC (DB) / 19ºC (WB)
вътрешна температура и 35ºC (DB) / 24ºC (WB) външна температура на въздуха.
Отоплителен режим: Мощностите са базирани на 20ºC (DB) / 15ºC (WB)
вътрешна температура и 7ºC (DB) / 6ºC (WB). външна температура на въздуха.H/
B./CP./H.: Висока / Средна / Ниска скорост
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