
siseseade SRK 20 ZJX-S välisseade SRC 20 ZJX-SA

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 890 / 310 / 220 laius/kõrgus/sügavus 780 / 600 / 290

kaal 15 kg kaal 38 kg

jahutusvõimsus 0,9 - 3,1 kW soojendusvõimsus 0,9 - 4,3 kW

(välisõhk +35°C) 2,0 kW (välisõhk +7°C) 2,5 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  5,71 siseseade 53 dB

soojendusel  (+7°C) COP   5,56 välisseade 60 dB

elektrivõimsus

jahutamisel 0,19 - 0,70 kW elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 0,35 kW toitevool  max. 2,4 A

soojendamisel 0,23 - 1,00 kW toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 0,45 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 9,52 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade SRK 25 ZJX-S välisseade SRC 25 ZJX-SA

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 890 / 310 / 220 laius/kõrgus/sügavus 780 / 600 / 290

kaal 15 kg kaal 38 kg

jahutusvõimsus 0,9 - 3,2 kW soojendusvõimsus 0,9 - 4,7 kW

(välisõhk +35°C) 2,55 kW (välisõhk +7°C) 3,13 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  5,2 siseseade 55 dB

soojendusel  (+7°C) COP   5,26 välisseade 60 dB

elektrivõimsus

jahutamisel 0,19 - 0,82 kW elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 0,49 kW toitevool  max. 3,1 A

soojendamisel 0,23 - 1,12 kW toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 0,60 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 9,52 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade SRK 35 ZJX-S välisseade SRC 35 ZJX-SA

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 890 / 310 / 220 laius/kõrgus/sügavus 780 / 600 / 290

kaal 15 kg kaal 38 kg

jahutusvõimsus 0,9 - 4,1 kW soojendusvõimsus 0,9 - 5,1 kW

(välisõhk +35°C) 3,5 kW (välisõhk +7°C) 4,3 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  4,14 siseseade 58 dB

soojendusel  (+7°C) COP   4,48 välisseade 63 dB

elektrivõimsus

jahutamisel 0,19 - 1,01 kW elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 0,85 kW toitevool  max. 4,6 A

soojendamisel 0,23 - 1,35 kW toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 0,96 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 9,52 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade SRK 50 ZJX-S välisseade SRC 50 ZJX-SA

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 890 / 310 / 220 laius/kõrgus/sügavus 800 / 640 / 290

kaal 15 kg kaal 43 kg

jahutusvõimsus 0,7 - 5,2 kW soojendusvõimsus 0,7 - 8,8 kW

(välisõhk +35°C) 5,0 kW (välisõhk +7°C) 6,0 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  3,85 siseseade 60 dB

soojendusel  (+7°C) COP   4,44 välisseade 62 dB

elektrivõimsus

jahutamisel 0,2 - 2,2kW elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 1,3 kW toitevool  max. 6,2 A

soojendamisel 0,2 - 2,26 kW toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 1,35 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 12,7 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade SRK 60 ZJX-S välisseade SRC 60 ZJX-SA

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 890 / 310 / 220 laius/kõrgus/sügavus 800 / 640 / 290

kaal 15 kg kaal 43 kg

jahutusvõimsus 0,8 - 6,8 kW soojendusvõimsus 0,8 - 9,7 kW

(välisõhk +35°C) 6,0 kW (välisõhk +7°C) 6,8 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  3,23 siseseade 62 dB

soojendusel  (+7°C) COP   4,07 välisseade 65 dB

elektrivõimsus

jahutamisel 0,2 - 2,3kW elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 1,86 kW toitevool  max. 8,5 A

soojendamisel 0,25 - 2,7 kW toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 1,67 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 12,7 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade SRK 20 ZJ-S välisseade SRC 20 ZJ-SA

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 780 / 295 / 230 laius/kõrgus/sügavus 780 / 540 / 290

kaal 9,5 kg kaal 32 kg

jahutusvõimsus 1,0 - 2,7 kW soojendusvõimsus 1,2 - 3,9 kW

(välisõhk +35°C) 2,0 kW (välisõhk +7°C) 2,7 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  4,55 siseseade 52 dB

soojendusel  (+7°C) COP   4,35 välisseade 59 dB

elektrivõimsus

jahutamisel 0,21 - 0,77 kW elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 0,44 kW toitevool  max. 3,2 A

soojendamisel 0,27 - 1,38 kW toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 0,62 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 9,52 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade SRK 25 ZJ-S välisseade SRC 25 ZJ-SA

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 800 / 295 / 230 laius/kõrgus/sügavus 780 / 540 / 290

kaal 9,5 kg kaal 32 kg

jahutusvõimsus 1,0 - 2,9 kW soojendusvõimsus 1,2 - 4,2 kW

(välisõhk +35°C) 2,5 kW (välisõhk +7°C) 3,2 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  4,03 siseseade 55 dB

soojendusel  (+7°C) COP   4,00 välisseade 61 dB

elektrivõimsus

jahutamisel 0,21 - 0,88 kW elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 0,62 kW toitevool  max. 4,0 A

soojendamisel 0,27 - 1,36 kW toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 0,80 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 9,52 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade SRK 35 ZJ-S välisseade SRC 35 ZJ-SA

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 800 / 295 / 230 laius/kõrgus/sügavus 780 / 540 / 290

kaal 9,5 kg kaal 35 kg

jahutusvõimsus 1,0 - 3,8 kW soojendusvõimsus 1,3 - 4,8 kW

(välisõhk +35°C) 3,5 kW (välisõhk +7°C) 4,0 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  3,47 siseseade 59 dB

soojendusel  (+7°C) COP   4,00 välisseade 63 dB

elektrivõimsus

jahutamisel 0,21 - 1,24 kW elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 1,01 kW toitevool  max. 4,9 A

soojendamisel 0,29 - 1,45 kW toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 1,00 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 9,52 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade SRK 50 ZJ-S välisseade SRC 50 ZJ-SA

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 800 / 295 / 230 laius/kõrgus/sügavus 800 / 640 / 290

kaal 9,5 kg kaal 42 kg

jahutusvõimsus 1,6 - 5,5 kW soojendusvõimsus 1,6 - 6,6 kW

(välisõhk +35°C) 5,0 kW (välisõhk +7°C) 5,8 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  3,23 siseseade 61 dB

soojendusel  (+7°C) COP   3,65 välisseade 63 dB

elektrivõimsus

jahutamisel 0,40 - 2,20 kW elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 1,55 kW toitevool  max. 7,3 A

soojendamisel 0,42 - 2,10 kW toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 1,59 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 12,7 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C





siseseade SRF 25 ZJX-S välisseade SRC 25 ZJX-SA

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 860 / 600 / 240 laius/kõrgus/sügavus 780 / 600 / 290

kaal 18 kg kaal 38 kg

jahutusvõimsus 0,9 - 3,2 kW soojendusvõimsus 0,9 - 4,7 kW

(välisõhk +35°C) 2,5 kW (välisõhk +7°C) 3,4 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  4,80 siseseade 51 dB

soojendusel  (+7°C) COP   4,70 välisseade 60 dB

elektrivõimsus

jahutamisel 0,19 - 0,82 kW elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 0,52 kW toitevool  max. 3,6 A

soojendamisel 0,23 - 1,20 kW toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 0,72 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 9,52 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade SRF 35 ZJX-S välisseade SRC 35 ZJX-SA

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 860 / 600 / 240 laius/kõrgus/sügavus 780 / 600 / 290

kaal 19 kg kaal 38 kg

jahutusvõimsus 0,9 - 4,1 kW soojendusvõimsus 0,9 - 5,1 kW

(välisõhk +35°C) 3,5 kW (välisõhk +7°C) 4,5 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  4,80 siseseade 52 dB

soojendusel  (+7°C) COP   4,70 välisseade 63 dB

elektrivõimsus

jahutamisel 0,19 - 1,26 kW elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 0,89 kW toitevool  max. 5,2 A

soojendamisel 0,23 - 1,43 kW toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 1,12 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 9,52 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade SRF 50 ZJX-S välisseade SRC 50 ZJX-SA

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 860 / 600 / 240 laius/kõrgus/sügavus 800 / 640 / 290

kaal 19 kg kaal 43 kg

jahutusvõimsus 0,7 - 5,5 kW soojendusvõimsus 0,7 -7,0 kW

(välisõhk +35°C) 5,0 kW (välisõhk +7°C) 6,0 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  3,60 siseseade 58 dB

soojendusel  (+7°C) COP   3,90 välisseade 62 dB

elektrivõimsus

jahutamisel 0,20 - 1,80 kW elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 1,39 kW toitevool  max. 7,1 A

soojendamisel 0,20 - 2,25 kW toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 1,54 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 9,52 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade SRR 25 ZJ-S välisseade SRC 25 ZJX-SA

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 740 / 230 / 455 laius/kõrgus/sügavus 740 / 600 / 290

kaal 22 kg kaal 38 kg

jahutusvõimsus 0,9 - 3,2 kW soojendusvõimsus 0,9 -4,7 kW

(välisõhk +35°C) 2,5 kW (välisõhk +7°C) 3,4 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  4,31 siseseade 55 dB

soojendusel  (+7°C) COP   4,53 välisseade 60 dB

elektrivõimsus

jahutamisel 0,19 - 0,82 kW elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 0,58 kW toitevool  max. 3,7 A

soojendamisel 0,23 - 1,20 kW toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 0,75 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 9,52 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade SRR 35 ZJ-S välisseade SRC 35 ZJX-SA

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 740 / 230 / 455 laius/kõrgus/sügavus 740 / 600 / 290

kaal 22 kg kaal 38 kg

jahutusvõimsus 0,9 - 4,1 kW soojendusvõimsus 0,9 -5,1 kW

(välisõhk +35°C) 3,5 kW (välisõhk +7°C) 4,2 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  3,24 siseseade 57 dB

soojendusel  (+7°C) COP   3,82 välisseade 62 dB

elektrivõimsus

jahutamisel 0,19 - 1,26 kW elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 1,08 kW toitevool  max. 5,1 A

soojendamisel 0,23 - 1,43 kW toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 1,10 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 9,52 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

lisavarustus kondensaadi pump siseseadme juhtimine infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade FDTC 25 VD välisseade SRC 25 ZJX-S

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 570 / 570 / 248 laius/kõrgus/sügavus 780 / 600 / 290

kaal 18,5 kg kaal 38 kg

jahutusvõimsus 0,9 - 3,2 kW soojendusvõimsus 0,9 - 4,7 kW

(välisõhk +35°C) 2,55 kW (välisõhk +7°C) 3,45 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  4,25 siseseade 38 dB

soojendusel  (+7°C) COP   4,11 välisseade 60 dB

elektrivõimsus

jahutamisel elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 0,60 kW toitevool  max. 4,1 A

soojendamisel toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 0,84 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 9,52 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

kondensaadi pump seadmes siseseadme juhtimine juhtmega pult RC-E4

lisavarustus infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade FDTC 35 VD välisseade SRC 35 ZJX-S

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 570 / 570 / 248 laius/kõrgus/sügavus 780 / 600 / 290

kaal 18,5 kg kaal 38 kg

jahutusvõimsus 0,9 - 4,1 kW soojendusvõimsus 0,9 - 5,1 kW

(välisõhk +35°C) 3,6 kW (välisõhk +7°C) 4,25 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  3,36 siseseade 42 dB

soojendusel  (+7°C) COP   3,66 välisseade 60 dB

elektrivõimsus

jahutamisel elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 1,07 kW toitevool  max. 5,3 A

soojendamisel toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 1,16 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 9,52 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

kondensaadi pump seadmes siseseadme juhtimine juhtmega pult RC-E4

lisavarustus infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade FDTC 40 VD välisseade SRC 40 ZJX-S

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 570 / 570 / 248 laius/kõrgus/sügavus 800 / 640 / 290

kaal 18,5 kg kaal 43 kg

jahutusvõimsus 1,8 - 4,7 kW soojendusvõimsus 2,0 - 5,4 kW

(välisõhk +35°C) 4,0 kW (välisõhk +7°C) 4,5 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  3,85 siseseade 42 dB

soojendusel  (+7°C) COP   4,09 välisseade 60 dB

elektrivõimsus

jahutamisel elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 1,04 kW toitevool  max. 4,9 A

soojendamisel toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 1,10 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 12,7 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

kondensaadi pump seadmes siseseadme juhtimine juhtmega pult RC-E4

lisavarustus infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade FDTC 50 VD välisseade SRC 50 ZJX-S

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 570 / 570 / 248 laius/kõrgus/sügavus 800 / 640 / 290

kaal 18,5 kg kaal 43 kg

jahutusvõimsus 2,2 - 5,6 kW soojendusvõimsus 2,5 -6,3 kW

(välisõhk +35°C) 5,0 kW (välisõhk +7°C) 5,4 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  3,21 siseseade 42 dB

soojendusel  (+7°C) COP   3,73 välisseade 60 dB

elektrivõimsus

jahutamisel elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 1,56 kW toitevool  max. 6,9 A

soojendamisel toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 1,45 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 12,7 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

kondensaadi pump seadmes siseseadme juhtimine juhtmega pult RC-E4

lisavarustus infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C



siseseade FDTC 60 VD välisseade SRC 60 ZJX-S

mõõdud         mm. mõõdud  mm.

laius/kõrgus/sügavus 570 / 570 / 248 laius/kõrgus/sügavus 800 / 640 / 290

kaal 18,5 kg kaal 43 kg

jahutusvõimsus 2,8 - 6,3 kW soojendusvõimsus 3,1 -6,7 kW

(välisõhk +35°C) 5,6 kW (välisõhk +7°C) 6,7 kW

kasutegur müra andmed

jahutusel (+35°C) EER  2,81 siseseade 46 dB

soojendusel  (+7°C) COP   3,22 välisseade 60 dB

elektrivõimsus

jahutamisel elektritoide 230V/50Hz/1faas

(välisõhk +35°C) 1,99 kW toitevool  max. 8,7 A

soojendamisel toitekaabli mõõt 3 x 2,5 

(välisõhk +7°C) 2,08 kW juhtimiskaabli mõõt 4 x 2,5

torude mõõdud välisseadme põhja

vedela liin Ø 6,35 mm soojenduskaabel komplektis

gaasi liin Ø 12,7 mm termostaat komplektis

külmaaine R-410A energiaklass A

kondensaadi pump seadmes siseseadme juhtimine juhtmega pult RC-E4

lisavarustus infrapuna pult

müügigarantii 2 aastat küttereziimil tööks kuni -15°C


