Tesla Select

Турбо режим
Кога клима уредот ќе премине
во турбо режим, го максимизира
својот капацитет за ладење или
греење, правејќи ја просторијата
брзо поладна или потопла.

Чувство

Анти-габички

Далечинскиот управувач може
да ја следи температурата
на моменталната локација
и да го испрати сигналот до
климатизерот, за да може да
ја оптимизира температурата
во просторијата за ваш
максимален комфорт.

Клима уредот ќе ја вклучи
опцијата анти-габички по
завршување на ладењето и
режимот на одвлажнување.
Помага да се превентира
размножување на габите и
бактериите за да се задржи
здрава средина.

Хоризонтално
замавнување

Интелигентно
одмрзнување

Можете да ја користите
функцијата за хоризонтално
замавнување за да ја
приспособите насоката
на протокот на воздухот,
ако претпочитате воздухот
од клима уредот да дува
странично.

Ако кондензаторот замрзне
додека е во режим на греење
за време на ниска надворешна
температура, клима уредот
ќе започне со интелигентен
режим на одмрзнување.

Wi-Fi
Функцијата Wi-Fi значи дека
климатизерот Tesla може да
се контролира и со мобилни
телефони или други паметни
уреди: опција што ја зголемува
вашата секојдневна удобност!
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R32 Инвертер Сплит Тип Модел
TM36AF21-1232IAW

Карактеристики
Филтер со висока густина, филтер со ладен катализатор, самочистење, супер јонизатор, комплет со низок
амбиентален комплет (функција), мотор на надворешен вентилатор со пет брзини, златна перка, детекција на
истекување на течноста за ладење, турбо работа, хоризонтално замавнување на решетката, итно користење (кога
сензорот за температура е ненормален), режим на мирување, 1W режим на подготвеност, поврзување на цевките
во два начини, автоматско рестартирање, тајмер, плоча за инсталација во форма на H, функција за меморија на
позицијата на решетки, моно и повеќе компатибилни, I далечински (инженерски режим), интелигентен прекинувач за
бришење прашина, режим на ветре, WIFI
Капацитет

12000BTU

Номинален напон и фреквенција

V/Hz

Режим

220-240V~/50HZ
Ладење

Греење

Номинален капацитет

W

3510(1110~4160)

3810(1080~4220)

Напојување

W

1213(130~1580)

1088(100~1680)

Влез на струја

A

5.27(0.5~6.9)

4.73(0.4~6.9)

SEER-SCOP/ Енергетска класа

W/W

6, 1/ A++

4, 0/A+

Оперативен опсег

(°C)

15°C - 50°C

-15°C - 24°C

Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните
резултати од тестот)

kwh

221

Одвлажнување

Kg/h

Степен на заштита (IN) / (OUT)

(IP)

Класа на електрична заштита (IN) / (OUT)

Class I / Class II

Макс. влезна потрошувачка

W

Макс. струја

A

Внатрешна единица

Внатрешен
вентилатор

Тип

Rotary

Бренд

GMCC
YKFG-13-4-38L-4

Влез на струја

W

40

Капацитет

uF

1,2

Брзина на внатрешен вентилатор RPM

r/min

Dia. / Должина

mm

1150/950/750
φ5

Циркулација на воздухот во затворен простор

m /h

540

Ниво на бучава во затворен простор

dB(A)

55/40.5/34.5/25

Нето-димензија (Д×Ш×В)

mm

805x194x285

Димензии на пакување (Д×Ш×В)

mm

870x270x365

Нето тежина/Бруто тежина

Kg

3

Модел
Надворешна единица

I/I
2150
KSK103D33UEZ3(YJ)

Модел
Мотор на
вентилатор

IPX4/IPX4

10

Модел
Компресор

945
1,2

Мотор на
вентилатор
Надворешен
вентилатор

7,6/9,8
ZKFN-34-10-1

Влез на струја

W

Капацитет

uF

Брзина на надворешен вентилатор RPM

r/min

790

Должина

mm

755

/
/

Ниво на бучава надвор dB

dB(A)

Нето-димензија (Д×Ш×В)

mm

720x270x495

Димензии на пакување (Д×Ш×В)

mm

835x300x540

Нето тежина/Бруто тежина

Kg

Тип разладно средство/ тежина

g

Макс. Испуштање / Макс. Вшмукувачки притисок
Цевководи за ладење

63

23,2/25
R32/550g

Mpa

4,3/1.7

Течна страна / Гасна страна

mm

φ6.35/φ9.52

Макс. должина на цевката за ладење /
Макс. разлика во ниво

m
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