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- Consum redus de energie electrică datorită tehnologiei Inverter
ă clasa de eficienţă energetică

- Agent frigorific ecologic R
Unitate interioară compactă cu finisare superioară pentru o estetică perfect
daptabilă spaţiului deservit
- Telecomandă IR cu meniu facil şi design modern
- Multiple stadii de filtrare a aerului
- Functia Turbo pentru atingerea regimului de temperatură în cel mai scurt tim
- Refulare optimizată a aerului adaptata la regimul de funcţionare
- Program de funcţionare silenţioasă in regim nocturn cu adaptarea temperaturii optime incintei
- Mod de compensare a temperaturii prin distribuţia uniformă a aerului în incintă

şi programarea senzorilor pentru asigurarea confortului termic la nivelul ocupanţilor
- Componente non-aderente la praf in fluxul de aer prelucrat ce permit intervale mai rare de mentenanţă
- Autorestart la parametrii de funcţionare stabiliţi în cazul unei întreruperi a energiei electrice
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Domeniul de func ionare: - in regim r cire -15°C ÷ + 50°C temperatur exterioar (nelimitat electronic peste aceste limite*)
- in regim inc lzire -15°C ÷ + 24 C temperatur exterioar
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articularitaţi constructive speciale soluţia optimă dpdv raport calitate-preţ pentru climatizarea camerelor
de server: accesorizare low ambient cooling kit standard asigură funcţionarea în regim răcire la temperaturi exterioare negative

componente long-life
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Nota: * prin reducerea capacitatii frigorifice in afara domeniului de functionare

op iune pentru aer proasp tţ ă

extreme valva de expansiune electronica, ă.

inalta eficienta energetica
sezoniera (conf.Directiva
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etapa a-III-a SCOP4.0

Produs

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.1.9

Instala ii de aer condi ionat tip consol convertibilţ ţ ă ă
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Info importator Romania:
Skytek Trading SRL

www.skytek-aerconditionat.ro
email: office@skytek-aerconditionat.ro

Tel: 021.205.57.00

Full DC Inverter


