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Ambient Kit

Baterie
electrica

Info importator Romania la:
www.skytek-aerconditionat.ro

email:office@skytek-aerconditionat.ro
Tel: 021.205.57.00

SkyTek - marca inregistrata UE.
Produsele SkyTek sunt fabricate OEM de catre GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd.
conform prescriptiilor tehnice detinator brand si normelor UE.
Destinatia produselor: “light commercial air conditioners”. Ver.1.6. Nerp

Rezistenta electrica 3.5kW Display LED Refulare aer optima

Rezistenta anti-inghet unit.ext.

- Unitatea interioar tip coloan av nd design elegant, de mare capacitate frigorific , cu
distribu a aerului în incinte ce nu permit instalarea unor sisteme cu refularea
aerului de la plafon; se integreaz facil în incinte deja func ionale.
- Consum redus de energie electric si adaptarea continu la specificul spa

zarea de compresoare Inverter GMCC (Toshiba), motoare de ventilator DC,
valv de expansiune electronic .

ob în conditii de temperatur t prin
tehnologia DC Inverter încorporat cât i prin accesoriz ri tip rezisten

- Domeniul de func ionare: - în regim racire -15⁰C ÷ +50⁰C temperatur exterioar
(pot deservi camere tehnice tip server)

- în regim zire -20⁰C ÷ +24⁰C temperatur
- Agent frigorific ecologic R410A
- Lungime de nivel mari permise între unit
- Carcasa unita i exterioare tratat anticoroziv
- Display grafic telecomand IR cu meniu facil utilizatorului

Accesorizari incluse:
- f -deflexie motorizate pentru omogenizarea aerului în incint
- auto-diagnosticare defecte
- auto-restart la parametrii de func ionare stabili i in cazul unei intreruperi

a energiei electrice
- port semnalizare alarm si comand on/off la distan a
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