
1    |   tesla.info

Način Turbo

Ko klimatska naprava preklopi v 
način Turbo, bo njena sposobnost 
hlajenja ali gretja največja, zato bo 
prostor hitreje ohlajen ali segret.

Wi-Fi

Funkcija Wi-Fi pomeni, da je mogoče 
klimatsko napravo Tesla nadzorovati tudi 
z mobilnimi telefoni ali drugimi pametnimi 
napravami, zato so klimatske naprave 
bolj priročne, vam pa je v vsakodnevnem 
življenju bolj udobno.

I FEEL Preprečevanj
nastanka gliv

Pametno
odtaljevanje

Vodoravno 
usmerjanje zraka

Z daljinskim upravljalnikom je 
mogoče slediti temperaturi na 
trenutni lokaciji in poslati signal 
klimatski napravi, da lahko 
optimizira temperaturo prostora 
za največje udobje.

Klimatska naprava bo po izhodu 
iz načina hlajenja in razvlaževanja 
zagnala funkcijo preprečevanja 
nastanka gliv. To pripomore k 
preprečevanju širjenja gliv in 
bakterij, s tem pa k vzdrževanju 
zdravega okolja.

Če kondenzator v načinu 
ogrevanja zmrzne, ko je 
zunanja temperatura nizka, bo 
klimatska naprava zagnala način 
pametnega odtaljevanja.

S funkcijo vodoravnega 
usmerjanja zraka lahko usmerjate 
smer zračnega pretoka, če želite, 
da bi zrak iz klimatske naprave 
iztekal ob straneh.

Tesla Select
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Deljeni inverterski model R32
TM36AF21-1232IAW

Zmogljivost 12000BTU

Nazivna napetost in frekvenca V/Hz 220-240V~/50HZ

Način delovanja Hlajenje Ogrevanje
Način W 3510 (1110~4160) 3810 (1080~4220)

Vhodna moč W 1213 (130~1580) 1088 (100~1680)

Vhodni tok A 5.27(0.5~6.9) 4.73(0.4~6.9)

SEER-SCOP/energijski razred W/W 6, 1/ A++ 4, 0/A+

Delovni razpon (°C) 15°C - 50°C -15°C - 24°C

Poraba energije (na leto, na podlagi rezultatov standardnega testa) kwh 221 945

Razvlaževanje Kg/h 1,2

Stopnja zaščite (VHOD)/(IZHOD) (IP) IPX4/IPX4

Razred električne zaščite (VHOD)/(IZHOD) Class I / Class II I/I

Najv. vhodna poraba W 2150

Najv. tok A 10

Model
Kompresorja KSK103D33UEZ3(YJ)

Vrsta Rotary

Blagovna znamka GMCC
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Motorja ventilatorja YKFG-13-4-38L-4

Vhodna moč W 40

Kapacitivnost uF 1,2

Hitrost notranjega ventilatorja v vrt./min. vrt./min 1150/950/750

Notranji ventilator Premer/dolžina mm φ5

Kroženje notranjega zraka m3/h 540

Raven hrupa v notranjosti (dB) dB(A) 55/40.5/34.5/25

Neto mere (D × Š × V) mm 805x194x285

Mere embalaže (D × Š × V) mm 870x270x365

Neto/bruto teža Kg 7,6/9,8

Z
u

n
an

jo

Model

Motorja ventilatorja ZKFN-34-10-1

Vhodna moč W /

Kapacitivnost uF /

Hitrost zunanjega ventilatorja v vrt./min. vrt./min 790

Zunanji ventilator Dolžina mm 755

Raven zunanjega hrupa (dB) dB(A) 63

Neto mere (D × Š × V) mm 720x270x495

Mere embalaže (D × Š × V) mm 835x300x540

Neto/bruto teža Kg 23,2/25

Vrsta/teža hladilnega sredstva g R32/550g

Najv. tlak praznjenja/najv. tlak sesanja Mpa 4,3/1.7

Cevi za hladilno sredstvo
Stran za tekočine/stran za plin mm φ6.35/φ9.52

Najv. dolžina cevi za hladilno sredstvo/
najv. razlika nivojev m 25/10

Funkcije
Filter za visoko gostoto, hladni katalizatorski filter, samočiščenje, super ionizator, komplet za nizko temperaturo okolja 
(funkcija), motor zunanjega ventilatorja s petimi hitrostmi, zlato krilo, zaznavanje puščanja hladilnega sredstva, turbo delovanje, 
samodejno usmerjanje vodoravnega usmerjevalnika zraka, uporaba v sili (če temperaturni senzor ne deluje normalno), način 
spanja, pripravljenost 1 W, dvopotni cevni priključek, samodejni ponovni zagon, časovnik, montažna plošča v obliki črke H, 
funkcija pomnjenja položaja usmerjevalnika zraka, mono- in multizdružljivo, ! Remote (inženirski način), pametno stikalo za 
odstranjevanje prahu, pihanje stran, Wi-Fi.


