
1    |   tesla.info

Turbo mód

Az üzemmód segítségével a
készülék maximális teljesítménnyel
üzemel, így gyorsan lehűti, vagy
épp felfűti a helységeket.

Wi-Fi

A Wi-Fi funkcióval a Tesla
légkondicionálókat mobiltelefonnal
vagy más okoseszközökkel is lehet
vezérelni, ami növeli a mindennapi
kényelmet és komfortot!

I FEEL Anti-fungus Intelligen
leolvasztás

Vízszintes
légterelésA távirányító képes nyomon

követni a hőmérsékletet az
aktuális helyén, és jelet küldeni 
a légkondicionálónak, így az
optimalizálni tudja a helyiség
hőmérsékletét az Ön maximális
kényelme érdekében.

A készülék a hűtés, vagy
párátlanítás üzemmódból való
kilépés után elindítja az 
Antifungus funkciót, amely
megakadályozza a gombák és
baktériumok megtelepedését a
hőcserélőn és a belső
alkatrészeken egyaránt.

Ha a kondenzátor az alacsony
külső hőmérséklet miatt fűtési
üzemmódban lejegesedik, a
készülék elindítja az intelligens
leolvasztási üzemmódot.

Ezzel a funkcióval szabályozhatja 
az oldalirányú légmozgást.

Tesla Select
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R32 Inverter Split Type Model
TM36AF21-1232IAW

Kapacitás 12000BTU

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

Üzemmód Hűtés Fűtés
Névleges teljesítmény W 3510(1110~4160) 3810(1080~4220)

Felvett teljesítmény W 1213(130~1580) 1088(100~1680)

Áramerősség A 5.27(0.5~6.9) 4.73(0.4~6.9)

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

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

Energiafogyasztás ( évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) kwh 221 945

Párátlanítás Kg/h 1,2

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 YKFG-13-4-38L-4

Tápfeszültség bemenet W 40

Kapacitás uF 1,2

Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc) r/min 1150/950/750

Beltéri ventilátor átmérő x hossz mm φ5

Beltéri levegőkeringetés m3/h 540

Beltéri egység zajszint dB(A) 55/40.5/34.5/25

Nettó méretek mm 805x194x285

Csomagolás mérete mm 870x270x365

Nettó súly / Bruttó súly Kg 7,6/9,8
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Ventilátor motor

Modell ZKFN-34-10-1

Tápfeszültség bemenet W /

Kapacitás uF /

Kültéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc) r/min 790

Kültéri ventilátor hossz mm 755

Kültéri egység zajszint dB(A) 63

Nettó méretek mm 720x270x495

Csomagolás mérete mm 835x300x540

Nettó súly / Bruttó súly Kg 23,2/25

Hűtőközeg típusa / töltet tömege g R32/550g

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
I Feel / Follow me, ECO, Öndiagnosztika, Intelligens leolvasztás, Öntisztító funkció, Intelligens portalanítás, Rozsdamentes borítás, 
Független párátlanítási mód, Szuper csendes kialakítás, Alacsony zajszintű légáramlás, Turbó üzemmód, Automatikus üzemmód, Alvó 
üzemmód, Hibakódjelzés, Vészhelyzeti gomb, Automatikus újraindítás, Időzítő, 4 sebességű ventilátor, Ötfokozatú külső ventilátor, 12 
fokozatú belső ventilátor sebesség, Golden fin hőcserélő, Mono és multi kompatibilitás, 8°C temperálás funkció, Alacsony hőmérsékletű 
fűtés/hűtés, mosható szűrő, nagy sűrűségű szűrő, hidegkatalizátoros szűrő, szuper ionizátor, alacsony környezeti készlet, 1W készenléti 
fogyasztás, kétoldali vízelvezetés, 3D légáramlás, hűtőközeg-szivárgás érzékelő, távirányító, lamellapozíció memória funkció, vízszintes 
lamella automatikus mozgatás, rejtett led kijelző, kijelző ON/OFF, távirányító tartó, hidrofil alumínium lamella, tartalék kapcsoló, 
intelligens be- és kikapcsolás automatikus lamellamozgatás funkció, Anti-Cold air funkció, vízszintes lamellamozgatás, Wi-Fi.


