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Klimatyzator kolumnowy HAIER CABINET

Klimatyzatory kolumnowe CABINET to wydajne urządzenia, które działają w oparciu o ekologiczny
czynnik chłodniczy R32. Konstrukcja urządzenia i efektywny silnik wentylatora sprawiają, że to
doskonały wybór do pomieszczeń o dużej powierzchni, np. salony, biura, hale sklepowe, hole lub
magazyny. Zoptymalizowany silnik jednostki wewnętrznej i kanały przepływu powietrza gwarantują
dostarczanie nawiewu na duże odległości, nawet 15 m. Urządzenia posiadają czytelny panel
wyświetlający parametry pracy klimatyzatora, między innymi temperaturę, prędkość wentylatora
oraz tryb pracy. Klimatyzatory CABINET mogą pracować w trybie chłodzenia, ogrzewania lub
osuszania powietrza.

Dostępne warianty:

AP140S2SK1FA/1U140S2SN1FA
AP140S2SK1FA/1U140S2SN1FB

Zobacz inne urządzenia Haier klimatyzacja

https://www.hakom.pl/haier,s1894102272


Funkcje

Sterowanie Wi-Fi (opcja). Sterowanie klimatyzatorem lub systemem klimatyzacji przy użyciu
smartfona lub tabletu połączonego z Internetem. Zdalne sterowanie pozwala włączyć chłodzenie w
upalne dni zanim wrócisz do domu. Codzienne sytuacje, które towarzyszą w życiu są inspiracją marki
Haier do tworzenia inteligentnych rozwiązań. Sterowanie Wi-Fi jest proste i intuicyjne, ustawianie
parametrów pracy klimatyzatora jest możliwe za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym; Dzięki
temu możliwy jest wgląd oraz dostęp do prawie wszystkich funkcji klimatyzatora. Co ważne, możliwe
jest konfiguracja wielu urządzeń. Dodatkowo system sterowania Wi-Fi umożliwia tworzenie
harmonogramów pracy, np. tygodniowy oraz monitorowanie zużycia energii elektrycznej przez
domowy system. W klimatyzatorach Haier istnieje możliwość zastosowania różnych typów
sterowania bezprzewodowego i przewodowego.

Ekologiczny czynnik chłodniczy. W porównaniu do powszechnie używanego czynnika chłodniczego
R410A, wpływ czynnika R32 na Globalne Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedną trzecią wskaźnika
(wskaźnik GWP wynosi 675 dla R32 w porównaniu do 2088 dla R410A), jednocześnie pozwala na
znacznie mniejszą objętość czynnika chłodniczego i wysoką wydajność energetyczną. W porównaniu
do powszechnie używanego czynnika chłodniczego R410A, wpływ czynnika R32 na Globalne
Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedną trzecią wskaźnika (wskaźnik GWP wynosi 675 dla R32 w
porównaniu do 2088 dla R410A), jednocześnie pozwala na znacznie mniejszą objętość czynnika
chłodniczego i wysoką wydajność energetyczną.

Silnik wentylatora DC. Urządzenia Haier są wyposażone w silnik DC, który charakteryzuje się dużo
większą oszczędnością energii oraz niższym poziomem hałasu. W porównaniu z konwencjonalnym
silnikiem wentylatora AC, silnik DC gwarantuje wydajną pracę.

Dostarczanie powietrza na duże odległości. Jednostka wewnętrzna została ulepszona dzięki
zastosowaniu optymalizacji silnika, wentylatora i przewodów powietrznych tak, aby dostarczać
strumień powietrza na duże odległości, nawet 20 m.

Szeroki nawiew. 160-stopniowy, szerokokątny nawiew w poziomie i 70-stopniowy nawiew w pionie
zapewniają precyzyjną kontrolę nad przepływem powietrza. W równomierny sposób rozprowadzają
komfortowe powietrze do każdego zakątka pomieszczenia.



Dane techniczne


