
R32 Inverter Split Type Model
TA36FFLL-1232IAPC

Капацитет 12000BTU

Номинален напон и фреквенција V/Hz 220-240V~/50HZ

Mode Ладење Греење

Номинален капацитет W 3500(800-3800) 3800(1000-4200)

Влезна моќност W 1180(100-1600) 1100(300-1600)

Јачина на електрична енергија A 5.6(0.7-7.8) 4.9(0.6-6.4)

SEER-SCOP/ Енергетска класа W/W 6,19/A++ 4,03/A+

Опсег на работа (°C) (°C) 16~49°C  -15~30°C

Потрошувачка на ел. енергија ( годишно, врз основа на резултати од 
стандардни тестирања) kwh 198 938

Одвлажнување Kg/h 1

Степен на заштита (IN) / (OUT) (IP) IPX0/IPX4

Класа на електрична заштита (IN) / (OUT) Class I / Class II I/I

Макс. влезна потрошувачка W 1900

Макс. Електрична енергија A 9,5

Компресор

Модел KSN98D34UER3

Тип DC

Бренд GMCC
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Модел YYK18-4B

Влезна сила W /

Капацитет uF 1,5

Брзина на внатрешен вентилатор RPM r/min 1280/1130/990/850

Внатрешен 
вентилатор долж. на дија. mm φ97.8*558

Внатрешна циркулација на воздух m3/h 600

Ниво на бучава на внатрешна dB dB(A) 53

Нето димензија mm 750x285x200

Димензија на пакување mm 802X346X267

Нето тежина/Бруто тежина Kg 8,5/10.5
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Модел D-35-10A

Влезна сила W 48

Капацитет uF /

Брзина на надворешен вентилатор RPM r/min 920/700/540

Надворешен 
вентилатор долж. на дија. mm 407

Ниво на бучава на надворешна единица, dB dB(A) 62

Нето димензија mm 705x279x530

Димензија на пакување mm 825×326×595

Нето тежина/Бруто тежина Kg 22.5/26

Тип/тежина на разладно средство g R32/560

Макс. испуст/Макс. притисок на вшмукување Mpa 4.3/2.5

Цевки за разладно 
средство

Страна за течност/Страна за гас/Должина mm φ6,35/φ9,52

Макс. должина на цевка на разладно средство/
Макс. разлика во ниво m 20/10

Карактеристики
Функција против габи, самочистење, самодијагностичка функција, подобрена горна плоча/капак, супер EMC 
перформанси, ормар отпорен на ‘рѓа, паметно одмрзнување, дизајн со супер тивок, резервен прекинувач, турбо 
операција, хидрофилна алуминиумска ламела, режим на мирување, Индикација за код за грешка, систем за проток 
со низок шум, двостран излез на вода, повеќестепена брзина на вентилаторот, автоматско рестартирање, тајмер, 
возудшна перка, филтер што може да се пере, заштита од ладен воздух (само за топлинска пумпа), WIFI опционално, 
I FEEL, цевки и кабли


