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56°C sterilization

Wi-Fi

Night mode 8°C heating featureSmart airfl ow

During the self-cleaning 
process, the indoor unit 
operates in a special mode that 
helps evaporator to dry. This 
feature is designed to keep the 
AC indoor unit clean and help 
prevent bacterial growth.

Wi-Fi feature means that Tesla air 
conditioner can also be controlled with 
mobile phones or other smart devices: 
an option that adds to your everyday 
convenience and comfort! 

When this mode is activated, 
your AC can increase or decrease 
temperature by 1°C per hour 
during the fi rst three hours.

This option will start the heating 
mode automatically when the 
room temperature goes below 
8°C, returning to standby once it 
reaches this number.  

You can choose between 
different air dispersion positions 
available, such as blanket-style, 
shower-style, breeze etc. 

UV lamp

Ultraviolet light offers additional assistance while 
fi ghting against unwanted microorganisms. Emitting 
waves of up to 285 nm, it helps in creating virus and 
bacteria-free area without negative side effects.

Tesla Superior
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R32 Inverter Split Type Model
TM36I13-1232IAWUV

Kapacitás 12000BTU

Névleges feszültség és frekvencia V/Hz 220-240V~/50HZ

Üzemmód Hűtés Fűtés
Névleges teljesítmény W 3600(1250-4310) 3900(1250-4380)

Felvett teljesítmény W 1096(110-1650) 1027(110-1480)

Áramerősség A 4.76(0.5~7.2) 4.46(0.5~6.4)

SEER-SCOP/ Energiaosztály W/W 7/ A++ 4, 2/A+

Üzemi hőmérséklet (°C) 15°C - 50°C -15°C - 24°C

Energiafogyasztás ( évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) kwh 182 833

Párátlanítás Kg/h 1,0

Védelmi fokozat (IN) / (OUT) (IP) IPX4/IPX4

Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT) Class I / Class II I/I

Maximális bemeneti fogyasztás W 2150

Max. áramerősség A 10

Kompresszor
Modell KSK103D33UEZ3(YJ)

Típus Rotary

Márka GMCC
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Ventilátor motor

Modell ZKFP-13-8-4

Tápfeszültség bemenet W 40W output

Kapacitás uF

Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc) r/min 700/900/1050

Beltéri ventilátor átmérő x hossz mm φ7

Beltéri levegőkeringetés m3/h 530

Beltéri egység zajszint dB(A) 56/37/32/22

Nettó méretek mm 835x208x295

Csomagolás mérete mm 905x290x356

Nettó súly / Bruttó súly Kg 8,7/11,5
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Ventilátor motor

Modell ZKFN-20-8-1

Tápfeszültség bemenet W /

Kapacitás uF /

Kültéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc) r/min 800

Kültéri ventilátor hossz mm 815

Kültéri egység zajszint dB(A) 62

Nettó méretek mm 720x270x495

Csomagolás mérete mm 835x300x540

Nettó súly / Bruttó súly Kg 23,7/25,5

Hűtőközeg típusa / töltet tömege g R32/650g

Max. Kiürítés/Max. elszívás Mpa 4,3/1.7

Hűtőanyag 
csővezetékek

Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság mm φ6.35/φ9,52

Hűtőközegcső maximális hossza /  
Max. szintkülönbség m 25/10

Tulajdonságok
Nagy sűrűségű szűrő, hidegkatalizátoros szűrő, i-clean funkció, alacsony hőmérsékleti egység (funkció), ötfokozatú kültéri 
ventilátor motor, GOLDEN FIN hőcserélő, hűtőközeg szivárgás érzékelő,  8°C-os fűtés (fagyvédelem), alacsony zajszintű 
légáramlás (csendes), turbó üzemmód, vízszintes lamella automatikus mozgatása, követő üzemmód, vészhelyzeti használat 
(ha a hőmérsékletérzékelő meghibásodik), ECO, alvó üzemmód, 1W készenléti fogyasztás, 2 csőcsatlakozási mód, automatikus 
újraindítás, időzítő, π-alakú szerelőlemez, lamellapozíció memória funkció, mono és multi kompatibilis, I Remote (szerviz 
üzemmód), intelligens portalanítás, szellő funkció, WIFI, UVC lámpa


