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PRZEGLĄD URZĄDZEŃ 2015

Hokkaido jest wyróżniającą się marką, od 15-tu lat obecną na rynku europejskim, oferującą bogatą gamę produktów 

Pełny asortyment produktów i części zamiennych jest w stałej dostępności i razem ze wsparciem technicznym oraz 
szkoleniowym - gwarantuje stabilną konkurencyjność oferty.

Przy projektowaniu i wyborze odpowiedniej technologii Producent kładzie szczególny nacisk na optymalne wykorzystanie 
energii zużywanej przez urządzenia, dla zapewnienia komfortu klimatyzowanych pomieszczeń. W rezultacie produkty 
Hokkaido uzyskują znacznie lepsze klasy energetyczne, niż wymagane obowiązującą legislacją.

Produkcja Hokkaido realizowana jest w azjatyckich fabrykach specjalizujących się w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych.



KLIMATYZATORY SPLIT (sterownik bezprzewodowy w wyposażeniu standardowym)

Model
jednostka wewn. / jednostka zewn.

Qc 
[kW]

Qg 
[kW] SEER / SCOP Klasa 

energetyczna
Zasilanie
[f/V/Hz]

Ø rur c. ; g.
[cale]

Maks. dł. rur. /
różn. poz. [m]

Performance Line z Inwerterem DC

Ścienny
Zakres temperatur:
chłodzenie: 0°C~48°C 
ogrzewanie: -15°C~31°C

Sp
lit

HKEQ 262X / HCNQ 262X 2,6 (1,0-3,1) 2,6 (1,0-3,8) 6,1/3,8 A++/A 1/230/50 1/4 ; 3/8 15/5

HKEQ 352X / HCNQ 352X 3,5 (1,1-3,7) 3,5 (1,1-4,5) 6,1/3,8 A++/A 1/230/50 1/4 ; 3/8 15/5

HKEQ 512X / HCNQ 512X 5,1 (1,8-5,7) 5,1 (1,8-6,5) 6,1/3,8 A++/A 1/230/50 1/4 ; 1/2 15/5

HKEQ 642X / HCNQ 642X 6,4 (1,5-7,5) 6,6 (1,5-8,0) 6,1/3,9 A++/A 1/230/50 3/8 ; 5/8 15/5

Flexy Line z inwerterem DC

Ścienny
Zakres temperatur:
chłodzenie: -15°C~50°C
ogrzewanie: -15°C~30°C

Sp
lit

HKEU 200XAL / HCNI 200XA 2,2 (0,7-2,9) 2,3 (0,7-3,4) 7,0/4,0 A++/A+ 1/230/50 1/4 ; 3/8 25/10

HKEU 260XAL / HCNI 260XA 2,9 (0,7-3,2) 2,9 (0,7-3,5) 7,0/4,0 A++/A+ 1/230/50 1/4 ; 3/8 25/10

HKEU 350XAL / HCNI 350XA 3,5 (0,7-4,1) 3,8 (0,7-4,7) 7,0/4,0 A++/A+ 1/230/50 1/4 ; 3/8 25/10

HKEU 530XAL / HCNI 530XA 5,3 (0,9-6,0) 5,6 (0,9-6,3) 7,2/4,0 A++/A+ 1/230/50 1/4 ; 1/2 30/20

HKEU 710XAL / HCNI 710XA 7,0 (1,4-7,8) 7,6 (1,6-8,2) 6,1/4,0 A++/A+ 1/230/50 3/8 ; 5/8 50/25

Kasetonowy 600x600 
Zakres tempetatur:
chłodzenie: -15°C~50°C 
ogrzewanie: -15°C~24°C

Sp
lit

HTFU 350XAL / HCNI 350XA 3,5 (1,4-4,0) 3,5 (1,4-4,3) 5,1/3,8 A/A 1/230/50 1/4 ; 3/8 25/10

HTFU 530XAL / HCNI 530XA 4,9 (1,6-5,7) 5,6 (1,6-6,3) 6,1/3,8 A++/A 1/230/50 1/4 ; 1/2 30/20

Panel dekoracyjny TFP 200XA

Kasetonowy 840x840 slim
Zakres temperatur:
chłodzenie: -15°C~50°C 
ogrzewanie: -15°C~24°C

Sp
lit

HTBU 710XAL / HCNI 710XA 7,0 (1,9-7,8) 7,6 (2,0-8,5) 5,6/3,8 A+/A 1/230/50 3/8 ; 5/8 50/25

Panel dekoracyjny TBP 716X

Panel opuszczany TBP-LF 716X

Kanałowy średni spręż
Zakres temperatur:
chłodzenie: -15°C~50°C 
ogrzewanie: -15°C~24°C

Sp
lit

HUCU 350XAL / HCNI 350XA 3,5 (1,4-4,0) 3,5 (1,4-4,4) 5,1/3,8 A/A 1/230/50 1/4 ; 3/8 25/10

HUCU 530XAL / HCNI 530XA 5,0 (1,6-5,7) 5,6 (1,6-6,7) 6,1/3,8 A++/A 1/230/50 1/4 ; 1/2 30/20

HUCU 710XAL / HCNI 710XA 7,0 (1.9-7,9) 7,6 (2,0-8,5) 5,6/3,8 A+/A 1/230/50 3/8 ; 5/8 50/25

Przypodłogowy / Podstropowy
Zakres temperatur:
chłodzenie: -15°C~50°C 
ogrzewanie: -15°C~24°C

Sp
lit HSFU 530XAL / HCNI 530XA 5,0 (1,6-6,0) 5,6 (1,6-6,7) 6,1/3,8 A++/A 1/230/50 1/4 ; 1/2 30/20

HSFU 710XAL / HCNI 710XA 7,0 (1,9-7,8) 7,6 (2,0-8,5) 5,6/3,8 A+/A 1/230/50 3/8 ; 5/8 50/25

HCNQ 262X HCNQ 352X HCNQ 512X HCNQ 642X HCNI 200XA HCNI 260XA HCNI 350XA HCNI 530XA HCNI 710XA



Model
jedn. wew. / jedn. zew.

Qc 
[kW]

Qg 
[kW] SEER / SCOP Klasa 

energetyczna
Zasilanie
[f/V/Hz]

Ø rur c. ; g.
[cale]

Maks. dł. rur. /
różn. poz. [m]

Jednostki Zewnętrzne

Zakres temperatur 
chłodzenie: -15°C~50°C
ogrzewanie: -15°C~24°C

M
ul

tis
pl

it

(do 2 jedn. wewn.) HCKU 470X2 4,8 (1,5-6,2) 4,8 (1,6-5,7) 7,0/4,0 A++/A+ 1/230/50 1/4 ; 3/8 30/(10/15)

( do 2 jedn. wewn.) HCKU 530X2 5,3 (1,4-6,6) 5,9 (1,3-6,4) 6,6/3,8 A++/A 1/230/50 1/4 ; 3/8 30/(10/15)

( do 3 jedn. wewn.) HCKU 600X3 6,5 (1,6-8,9) 6,6 (1,7-9,3) 6,4/4,0 A++/A+ 1/230/50 1/4 ; 3/8 45/(10/15)

( do 3 jedn. wewn.) HCKU 760X3 7,6 (1,4-9,8) 6,7 (1,5-10,5) 6,6/4,0 A++/A+ 1/230/50 1/4 ; 3/8 45/(10/15)

( do 4 jedn. wewn.) HCKU 810X4 8,2 (1,4-10,1) 9,0 (1,6-12,3) 6,1/3,8 A++/A 1/230/50 1/4 ; 3/8 60/(10/15)

( do 4 jedn. wewn.) HCKU 1060X4 10,6 (1,3-13,8) 11,9 (1,6-14,4) 6,0/3,8 A+/A 1/230/50 1/4 ; 3/8 60/(10/15)

( do 5 jedn. wewn.) HCKU 1060X5 10,6 (1,3-17,2) 11,1 (1,6-16,7) 6,1/3,8 A++/A 1/230/50 1/4 ; 3/8 75/(10/15)

( do 5 jedn. wewn.) HCKU 1200X5 12,3 (1,3-17,2) 12,3 (1,6-17,7) 1/230/50 1/4 ; 3/8 75/(10/15)

Jednostki Wewnętrzne

M
ul

tis
pl

it

Ścienny
Zakres temperatur: 
chłodzenie: -15°C~50°C 
ogrzewanie: -15°C~24°C

HKEU 200XAL 2,2 2,4 - - jedn. zewn. 1/4 ; 3/8 -

HKEU 260XAL 2,6 2,9 - - jedn. zewn. 1/4 ; 3/8 -

HKEU 350XAL 3,5 3,8 - - jedn. zewn. 1/4 ; 3/8 -

HKEU 530XAL 5,3 5,6 - - jedn. zewn. 1/4 ; 3/8 -

HKEU 710XAL 7,0 7,6 - - jedn. zewn. 1/4 ; 3/8 -

Kasetonowy 600x600 

HTFU 200XA 2,0 2,4 - - jedn. zewn. 1/4 ; 3/8 -

HTFU 260XA 2,6 2,9 - - jedn. zewn. 1/4 ; 3/8 -

HTFU 350XA 3,5 3,5 - - jedn. zewn. 1/4 ; 3/8 -

HTFU 530XA 4,9 5,6 - - jedn. zewn. 1/4 ; 3/8 -

Kasetonowy 840x840 slim

HTBU 710XAL 7,0 7,6 - - jedn. zewn. 1/4 ; 3/8 -

Kanałowy średni spręż

HUCU 200XA 2,0 2,4 - - jedn. zewn. 1/4 ; 3/8 -

HUCU 260XA 2,6 2,9 - - jedn. zewn. 1/4 ; 3/8 -

HUCU 350XA 3,5 3,5 - - jedn. zewn. 1/4 ; 3/8 -

HUCU 530XA 5,0 5,6 - - jedn. zewn. 1/4 ; 1/2 -

HUCU 710XA 7,0 7,6 - - jedn. zewn. 3/8 ; 5/8 -

Przypodłogowy/Podstropowy

HSFU 530XAL 5,0 7,0 - - jedn. zewn. 1/4 ; 1/2 -

HSFU 710XAL 7,0 7,6 - - jedn. zewn. 3/8 ; 5/8 -

KLIMATYZATORY MULTISPLIT (sterownik bezprzewodowy w wyposażeniu standardowym)



KLIMATYZATORY KOMERCYJNE ZE SPRĘŻARKĄ INWERTEROWĄ DC (sterownik bezprzewodowy w wyposażeniu standardowym)

Model
jedn. wew. / jedn. zew.

Qc 
[kW]

Qg 
[kW] SEER / SCOP Klasa 

energetyczna
Zasilanie
[f/V/Hz]

Ø rur c. ; g.
[cale]

Maks. dł. rur. /
różn. poz. [m]

Kasetonowy 840x840 slim
Zakres temperatur: 
chłodzenie: -15°C~50°C 
ogrzewanie: -15°C~24°C

CO
M

M
ER

CI
AL HTBI 1080XA / HCSI 1080XA 10,6 (3,1-12,0) 11,1 (3,2-11,5) 5,8/4,0 A+/A+ 3/400/50 3/8 ; 5/8 65/30

HTBI 1400XA / HCSI 1400XA 13,2 (4,4-14,5) 14,7 (4,2-16,3) - - 3/400/50 3/8 ; 5/8 65/30

HTBI 1600XA / HCSI 1600XA 15,0 (3,8-15,5) 17,6 (4,5-18,3) - - 3/400/50 3/8 ; 5/8 65/30

Przypodłogowy/Podstropowy     
Zakres temperatur: 
chłodzenie: -15°C~50°C 
ogrzewanie: -15°C~24°C

CO
M

M
ER

CI
AL HSFI 1080XA / HCSI 1080XA 10,6 (3,1-12,0) 11,7 (3,2-12,1) 6,3/4,0 A++/A+ 3/400/50 3/8 ; 5/8 65/30

HSFI 1400XA / HCSI 1400XA 13,5 (4,3-15,5) 15,2 (4,9-17,4) - - 3/400/50 3/8 ; 5/8 65/30

HSFI 1600XA / HCSI 1600XA 15,5 (5,0-18,0) 17,6 (5,8-18,9) - - 3/400/50 3/8 ; 5/8 65/30

Kanałowy średni spręż     
Zakres temperatur: 
chłodzenie: -15°C~50°C 
ogrzewanie: -15°C~24°C

CO
M

M
ER

CI
AL HUCI 1080XA / HCSI 1080XA 10,6 (3,1-12,0) 11,7 (3,2-12,6) 6,1/4,0 A++/A+ 3/400/50 3/8 ; 5/8 65/30

HUCI 1400XA / HCSI 1400XA 13,5 (4,3-15,0) 15,2 (5,0-17,5) 3/400/50 3/8 ; 5/8 65/30

HUCI 1600XA / HCSI 1600XA 15,5 (5,0-17,3) 17,6 (5,8-18,3) 3/400/50 3/8 ; 5/8 65/30

Wyposażenie opcjonalne      
Zakres temperatur: 
chłodzenie: -15°C~50°C 
ogrzewanie: -15°C~24°C

ST
ER

O
W

N
IK

I

DTW 3 IHXR Touch sterownik przewodowy odbiór sygnału podczerwieni (IR) ; przyciski dotykowe

DTWS 3 IHXR Compact sterownik przewodowy odbiór sygnału podczerwieni (IR)

DTW-IHXR Touch sterownik przewodowy odbiór sygnału podczerwieni (IR) ; możliwość sterowania opuszczanym panelem w modelu HTBI XA

DTC IHXR Touch sterowanie centralne odbiór sygnału podczerwieni (IR) ; obsługuje maks. 64 jednostki wewnętrzne

DTWT 1 IHXR       programator tygodniowy kompatybilny z przewodowymi i/lub bezprzewodowymi sterownikami

PA
N

EL
E TBP 716X panel dekoracyjny

TBP-LF 716X panel opuszczany

HCSI 1400 XA HCSI 1600 XAHCSI 1080 XA

Materiały techniczne, katalogi, foldery, zdjęcia urządzeń oraz systemów klimatyzacyjnych Hokkaido, jak również magazyny urządzeń dostępne są w oddziałach
Elektroniki S.A.: Gdynia, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin, Tarnów, Warszawa, Wrocław

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE  VRF (Variable Refrigerant Flow)
- systemy Hokkaido ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego- do budowy rozległych instalacji klimatyzacyjnych, dostępne są na podstawie indywidualnych
doborów, na specjalne zamówienie, w oparciu o odrębny Katalog techniczny. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie prosimy o kontakt z Działem Handlowym Elektronika SA.



KLIMATYZATORY
MONO & MULTI
Z POMPĄ CIEPŁA

...dla domu, biura, sklepu 

CENNIK 2015

Hokkaido jest wyróżniającą się marką, od 15-tu lat obecną na rynku europejskim, oferującą bogatą gamę produktów 
klimatyzacyjnych. Jakość i atrakcyjne ceny klimatyzatorów cieszą się uznaniem dystrybutorów, instalatorów, projektantów 
oraz użytkowników Europy Zachodniej. 

Pełny asortyment produktów i części zamiennych jest w stałej dostępności i razem ze wsparciem technicznym oraz 
szkoleniowym - gwarantuje stabilną konkurencyjność oferty.

Przy projektowaniu i wyborze odpowiedniej technologii Producent kładzie szczególny nacisk na optymalne wykorzystanie 
energii zużywanej przez urządzenia, dla zapewnienia komfortu klimatyzowanych pomieszczeń. W rezultacie produkty 
Hokkaido uzyskują znacznie lepsze klasy energetyczne, niż wymagane obowiązującą legislacją.

Produkcja Hokkaido realizowana jest w azjatyckich fabrykach specjalizujących się w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych.

Użyteczne i sprawdzone technologie

IMPORTER
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
tel.: 58 663 33 00
fax: 58 663 01 40

02-884 Warszawa, ul. Puławska 538
tel.: 22 644 18 81
fax: 22 644 26 13

e-mail: marketing@elektronika-sa.com.pl
http://www.elektronika-sa.com.pl

www.hkk.info.pl 

DYSTRYBUTOR

Importer, Autoryzowany Przedstawiciel w Polsce - japońskiego koncernu Mitsubishi Heavy Industries Ltd oraz Hokkaido - w branży klimatyzacyjnej, producenta 
chillerów Rhoss oraz wielu znanych i cenionych, europejskich producentów - w branży chłodniczej: Danfoss, Emerson-Copeland, Frascold, Alfa-Laval, ECO-Luvata...

Dystrybucja urządzeń oraz akcesoriów chłodniczych i klimatyzacyjnych. 
W Polsce i na Ukrainie firma prowadzi sieć własnych oddziałów handlowych, działy realizacji inwestycji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Zaopatruje producentów, 

firmy dystrybutorskie, instalacyjne jak również grupy serwisowe. Firma prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. 

Realizacje inwestycji HVACR wykonuje w oparciu o umowy z autoryzowanymi firmami instalatorskimi z terenu inwestycji.

Import bezpośredni, autoryzowana dystrybucja:
• chillery

• klimatyzatory
• systemy klimatyzacyjne

• pompy skroplin
• sprężarki hermetyczne i półhermetyczne

• agregaty skraplające
• agregaty wielosprężarkowe

• wymienniki ciepła
• automatyka

• pompy ciepła
• narzędzia i materiały serwisowe

• rury i kształtki miedziane
• czynniki chłodnicze

• części zamienne i serwisowe
 

Oddziały w Polsce: Gdynia, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin, Tarnów, Warszawa, Wrocław
 

www.elektronika-sa.com.pl            www.mhi.info.pl        www.hkk.info.pl 
 

Firma posiada wiele nagród i wyróżnień a najważniejsze z nich to Złoty Certyfikat oraz Złota Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play”,  
od kilku lat – Certyfikat Wiarygodności Biznesowej jak również szczególnie cenny,

bo przyznany przez użytkowników – Laur Klienta dla systemów klimatyzacyjnych Mitsubishi Heavy Industries.

Elektronika SA jest członkiem-założycielem Krajowego Forum Chłodnictwa.

Technologia 
Inwerterowa DC

Zapewnia najlepszą efektywność 
i oszczędność energii, szybkie 
uzyskanie zadanej temperatury. 

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne pracują 
z ekologicznym czynnikiem chłodniczym 
R410A, charakteryzującym się zerowym 
potencjałem niszczenia warstwy ozonowej.

Troska o środowisko 

Większość modeli posiada klasę 
energetyczną „A” w trybie chłodzenia 
i ogrzewania.

Klasa energetyczna 

Mikrokomputer wykrywa spadek wydajności 
w funkcji ogrzewania, związany z oszronieniem 
wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej. 
Aktywowana wówczas funkcja odszraniania 
sygnalizowana jest przy pomocy diody LED.

Mikrokomputerowe sterowanie 
funkcją odszraniania

Zakres Pracy 

Jednostki zewnętrzne pracują 
w temperaturach otoczenia już od -15°C 
dla trybu ogrzewania.

Automatyczne uruchomienie urządzenia 
po ponownym włączeniu zasilania, 
z zachowaniem poprzednich ustawień.

Funkcja 
Autorestartu

Poprawia komfort użytkowania klimatyzatora 
poprzez stopniowe obniżanie nastawionej 
temperatury (w trybie ogrzewania) lub 
stopniowe podwyższenie nastawionej 
temperatury (w trybie chłodzenia).

Funkcja „Sleep” 
(praca nocna)

Timer z funkcją 
opóźnionego startu

W trybie ogrzewania:
•   prędkość obrotów wentylatora jest auto-

matycznie dostosowywana do temperatury 
strumienia powietrza

•   podczas przygotowania do pracy w funkcji 
ogrzewania klimatyzator wstrzymuje 
nadmuch powietrza, dopóki wymiennik nie 
osiągnie wymaganej temperatury nawiewu

Inteligentne sterowanie 
wentylatorem

Osuszanie

W modelu kasetonowym 600x600 
zaprojektowano specjalny wentylator, 
redukujący opory ruchu obrotowego 
i pozwalający kierować strumień powietrza 
na wymiennik ciepła, co gwarantuje wysoki 
komfort użytkownikom.

Wentylator współosiowy 3D

Innowacyjny system nawiewu 3D 
zastosowany w modelach przypodłogowych 
i podstropowych. Poziome i pionowe 
kierownice powietrza optymalizują 
jego strumień poprawiając przepływ 
w pomieszczeniu. 

Praca automatyczna 
kierownic powietrza

Zastosowano innowacyjne technologie, dzięki 
którym szeroki zakres jednostek wewnętrznych 
charakteryzuje się najlepszymi parametrami 
akustycznymi.

Niski poziom 
mocy akustycznej

Wstępnie przygotowane doprowadzenie 
świeżego powietrza.

Świeże powietrze

Funkcja autodiagnostyki na sterowniku 
bezprzewodowym oraz na jednostkach 
wewnętrznej i zewnętrznej pozwala 
zidentyfikować ewentualne usterki i ułatwia 
pracę serwisu technicznego. 

Łatwa konserwacja

Jednostki wewnętrzne w nowoczesnej, 
kompaktowej obudowie zapewniają 
wszechstronne zastosowania i maksymalny 
komfort. 

Kompaktowe wzornictwo

Łatwy montaż

Programator 24-godzinny 

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik przewodowy

Konserwacja i czyszczenie filtra

Nawiew 3D

Połączenie WiFi

OZNACZENIA (IKONY)

Biofiltr

Ponieważ preferujemy politykę ciągłego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Drukowano w Polsce. Październik 2015.
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81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
tel.: 58 663 33 00
fax: 58 663 01 40

02-884 Warszawa, ul. Puławska 538
tel.: 22 644 18 81
fax: 22 644 26 13

e-mail: marketing@elektronika-sa.com.pl
http://www.elektronika-sa.com.pl

www.hkk.info.pl 

DYSTRYBUTOR

Importer, Autoryzowany Przedstawiciel w Polsce - japońskiego koncernu Mitsubishi Heavy Industries Ltd oraz Hokkaido - w branży klimatyzacyjnej, producenta 
chillerów Rhoss oraz wielu znanych i cenionych, europejskich producentów - w branży chłodniczej: Danfoss, Emerson-Copeland, Frascold, Alfa-Laval, ECO-Luvata...

Dystrybucja urządzeń oraz akcesoriów chłodniczych i klimatyzacyjnych. 
W Polsce i na Ukrainie firma prowadzi sieć własnych oddziałów handlowych, działy realizacji inwestycji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Zaopatruje producentów, 

firmy dystrybutorskie, instalacyjne jak również grupy serwisowe. Firma prowadzi działalność doradczą i szkoleniową. 

Realizacje inwestycji HVACR wykonuje w oparciu o umowy z autoryzowanymi firmami instalatorskimi z terenu inwestycji.

Import bezpośredni, autoryzowana dystrybucja:
• chillery

• klimatyzatory
• systemy klimatyzacyjne

• pompy skroplin
• sprężarki hermetyczne i półhermetyczne

• agregaty skraplające
• agregaty wielosprężarkowe

• wymienniki ciepła
• automatyka

• pompy ciepła
• narzędzia i materiały serwisowe

• rury i kształtki miedziane
• czynniki chłodnicze

• części zamienne i serwisowe
 

Oddziały w Polsce: Gdynia, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin, Tarnów, Warszawa, Wrocław
 

www.elektronika-sa.com.pl            www.mhi.info.pl        www.hkk.info.pl 
 

Firma posiada wiele nagród i wyróżnień a najważniejsze z nich to Złoty Certyfikat oraz Złota Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play”,  
od kilku lat – Certyfikat Wiarygodności Biznesowej jak również szczególnie cenny,

bo przyznany przez użytkowników – Laur Klienta dla systemów klimatyzacyjnych Mitsubishi Heavy Industries.

Elektronika SA jest członkiem-założycielem Krajowego Forum Chłodnictwa.

Technologia 
Inwerterowa DC

Zapewnia najlepszą efektywność 
i oszczędność energii, szybkie 
uzyskanie zadanej temperatury. 

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne pracują 
z ekologicznym czynnikiem chłodniczym 
R410A, charakteryzującym się zerowym 
potencjałem niszczenia warstwy ozonowej.

Troska o środowisko 

Większość modeli posiada klasę 
energetyczną „A” w trybie chłodzenia 
i ogrzewania.

Klasa energetyczna 

Mikrokomputer wykrywa spadek wydajności 
w funkcji ogrzewania, związany z oszronieniem 
wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej. 
Aktywowana wówczas funkcja odszraniania 
sygnalizowana jest przy pomocy diody LED.

Mikrokomputerowe sterowanie 
funkcją odszraniania

Zakres Pracy 

Jednostki zewnętrzne pracują 
w temperaturach otoczenia już od -15°C 
dla trybu ogrzewania.

Automatyczne uruchomienie urządzenia 
po ponownym włączeniu zasilania, 
z zachowaniem poprzednich ustawień.

Funkcja 
Autorestartu

Poprawia komfort użytkowania klimatyzatora 
poprzez stopniowe obniżanie nastawionej 
temperatury (w trybie ogrzewania) lub 
stopniowe podwyższenie nastawionej 
temperatury (w trybie chłodzenia).

Funkcja „Sleep” 
(praca nocna)

Timer z funkcją 
opóźnionego startu

W trybie ogrzewania:
•   prędkość obrotów wentylatora jest auto-

matycznie dostosowywana do temperatury 
strumienia powietrza

•   podczas przygotowania do pracy w funkcji 
ogrzewania klimatyzator wstrzymuje 
nadmuch powietrza, dopóki wymiennik nie 
osiągnie wymaganej temperatury nawiewu

Inteligentne sterowanie 
wentylatorem

Osuszanie

W modelu kasetonowym 600x600 
zaprojektowano specjalny wentylator, 
redukujący opory ruchu obrotowego 
i pozwalający kierować strumień powietrza 
na wymiennik ciepła, co gwarantuje wysoki 
komfort użytkownikom.

Wentylator współosiowy 3D

Innowacyjny system nawiewu 3D 
zastosowany w modelach przypodłogowych 
i podstropowych. Poziome i pionowe 
kierownice powietrza optymalizują 
jego strumień poprawiając przepływ 
w pomieszczeniu. 

Praca automatyczna 
kierownic powietrza

Zastosowano innowacyjne technologie, dzięki 
którym szeroki zakres jednostek wewnętrznych 
charakteryzuje się najlepszymi parametrami 
akustycznymi.

Niski poziom 
mocy akustycznej

Wstępnie przygotowane doprowadzenie 
świeżego powietrza.

Świeże powietrze

Funkcja autodiagnostyki na sterowniku 
bezprzewodowym oraz na jednostkach 
wewnętrznej i zewnętrznej pozwala 
zidentyfikować ewentualne usterki i ułatwia 
pracę serwisu technicznego. 

Łatwa konserwacja

Jednostki wewnętrzne w nowoczesnej, 
kompaktowej obudowie zapewniają 
wszechstronne zastosowania i maksymalny 
komfort. 

Kompaktowe wzornictwo

Łatwy montaż

Programator 24-godzinny 

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik przewodowy

Konserwacja i czyszczenie filtra

Nawiew 3D

Połączenie WiFi

OZNACZENIA (IKONY)

Biofiltr

Ponieważ preferujemy politykę ciągłego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Drukowano w Polsce. Październik 2015.


