
KLIMATYZATOR KANAŁOWY HAIER SLIM DUCT O NISKIM
SPRĘŻU

Klimatyzator kanałowy HAIER SLIM DUCT o niskim sprężu

Klimatyzatory kanałowe Slim DUCT o niskim sprężu to urządzenia, które dzięki swojej konstrukcji
umożliwiają uzyskanie najwęższego kanału lub instalacje w wąskim suficie. Inną zaletą tego urządzenia
to cicha praca oraz możliwość dostarczania świeżego powietrza co znacznie wpływa na atmosferę
w pomieszczeniu. Do klimatyzatorów Slim DUCT można zamontować zaawansowany panel (opcja),
który kieruje nawiew w różnych kierunkach, jednocześnie zwiększając efektywność rozprowadzenia
nawiewu w pomieszczeniu; panele dostępne z wyświetlaczem temperatury lub bez.

Akcesoria (panele, filtry) należy dokupić oddzielnie.

Dostępne warianty:

AD35S2SS1FA / 1U35S2SM1FA-2
AD50S2SS1FA / 1U50S2SJ2FA
AD71S2SS1FA / 1U71S2SR2FA



Funkcje

Kompaktowa konstrukcja. Wysokość klimatyzatorów kanałowych Slim o niskim sprężu wynosi
jedynie 185 mm. Ultra wąska konstrukcja świadczy o zaawansowaniu użytej technologii i umożliwia
uzyskanie najwęższego kanału lub instalację w wąskim suficie.

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.

Wbudowana pompka skroplin. Pompka skroplin pozwala na odprowadzenie wody, tworząc idealne
rozwiązanie dla bardziej wymagającego montażu.

Cicha praca 25 dB(A). Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki
zoptymalizowanym kanałom przepływu powietrza oraz po przez zoptymalizowany przekrój
wentylatora. Klimatyzatory Haier pracują z poziomem hałasu obniżonym nawet do 25 dB(A), dzięki
temu  mogą być używane w nocy, dbając o komfort użytkowników jednocześnie nie zakłócając snu.
Dodatkowo klimatyzatory posiadają różne tryby pracy, np. tryb QUIET, który oferuje pracę
klimatyzatora na możliwie najniższym poziomie hałasu.

Zaawansowany panel maskujący (opcja). Estetyczny panel wlotu i wylotu powietrza może kierować
nawiew w różnych kierunkach. Czytelny wyświetlacz na przodzie urządzenia wskazuje temperaturę.

Panele z wyświetlaczem : P1B-890IA/D lub P1B-1210IA/D,
Panele bez wyświetlacza : P1B-890IA lub P1B-1210IA)



Dane techniczne


