
Mod turbo

Când aparatul de aer condiționat
intră în modul Turbo, acesta își va
maximiza capacitatea de răcire sau
încălzire, făcând camera să se
răcească sau să se încălzească rapid. 

Wi-Fi

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! 

I FEEL Anti-mucegai Dezghețare
Inteligentă

Flux de aer
Orizontal

Telecomanda poate ține evidența 
temperaturii în locația sa actuală 
și poate trimite semnalul către 
aparatul de aer condiționat, 
astfel încât să optimizeze 
temperatura camerei pentru 
confortul tău maxim.

Aparatul de aer condiționat va 
porni funcția Anti-mucegai după 
ce iese din modul de răcire și 
dezumidifi care. Ajută la prevenirea 
răspândirii ciupercilor și bacteriilor 
pentru a menține un mediu 
sănătos.

Dacă condensatorul îngheață 
în timpul modului de încălzire în 
perioadele când temperatura de 
afară este scăzută, aparatul de 
aer condiționat va porni modul de 
dezghețare inteligentă. 

Poți utiliza opțiunea pentru fl uxul 
de aer orizontal pentru a regla 
direcția fl uxului de aer, dacă 
preferi ca aerul de la aparatul 
de aer condiționat să sufl e din 
ambele direcții.

Tesla Select



R32 Inverter Split Type Model
TA36FFCL-1232IAPC

Capacitate 12000BTU

Tensiune și frecvență nominală V/Hz 220-240V~/50HZ

Mod Răcire Incalzire
Capacitatea nominală W 3500(800-3800) 3800(1000-4200)

Putere W 1180(100-1600) 1100(300-1600)

Intrare curent A 5.6(0.7-7.8) 4.9(0.6-6.4)

SEER-SCOP / Clasă Energetică W/W 6,19/A++ 4,03/A+

Interval de operare (°C) 16~49°C -15~30°C

Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) kwh 198 938

Dezumidificare Kg/h 1

Grad de protecție (IN) / (OUT) (IP) IPX0/IPX4

Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT) Class I / Class II I/I

Max. consumul intrare W 1900

Curent Max. A 9,5

Compressor
Model KSN98D34UER3

Tip DC

Brand GMCC
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Fan
motor

Model YYK18-4B

Putere W /

Capacitate uF 1,5

Viteza ventilatorului interior RPM r/min 1280/1130/990/850

Ventilator Dia. / Lungime mm φ97.8*558

Circulația aerului interior m3/h 600

Nivelul de zgomot la interior dB dB(A) 53

Dimensiunea netă (L × L × H) mm 750x285x200

Dimensiunea ambalajului (L × L × H) mm 802X346X267

Greutate netă/Greutate brută Kg 8,5/10.5
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Fan
motor

Model D-35-10A

Putere intrare W 48

Capacitate uF /

Viteza ventilatorului exterior RPM r/min 920/700/540

Ventilator Dimensiuni mm 407

Nivel de zgomot la exterior dB dB(A) 62

Dimensiunea netă (L × L × H) mm 705x279x530

Dimensiunea ambalajului (L × L × H) mm 825×326×595

Greutate netă/Greutate brută Kg 22.5/26

Tipul/greutatea agentului frigorific g R32/560

Max. Descărcare/Max. Presiunea de aspirare Mpa 4.3/2.5

Conducta de  
agent frigorific

Parte lichid/parte gaz mm φ6,35/φ9,52

Max. Lungimea conductei de agent frigorific /
Max. diferență de nivel m 20/10

Caracteristici
Funcție Antifungică, Autocurățare, Funcție de Autodiagnosticare, Top plate/cover improved, Performanță Super EMC, Carcasă 
Anti-rugină, Funcție Intelligent Defrost, Design Super Silențios, Backup Switch, Funcție Turbo, Hydrophilic Aluminium Fin, Mod 
Sleep, Afișare Cod de Eroare, Sistem de flux aer cu zgomot redus, Scurgere duală pentru apă, Viteză multiplă a Ventilatorului, 
Repornire Automată, Timer, Air blade, Filtru Lavabil, Anti-Cold-Air (Heat Pump Only), WIFI optional, Funcție I FEEL, Pipes and cables


