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Cz¹steczki kurzu unosz¹ce siê w powietrzu ró¿ni¹ 

s iê wie lkoœci¹.  Wysoce skuteczny f i l t r  

przeciwpy³kowy wychwytuje nawet najmniejsze 

cz¹steczki kurzu, dziêki czemu powietrze 

wewn¹trz pomieszczenia staje siê czyste i œwie¿e. 

Punkt pomiaru temperatury pomieszczenia 

przeniesiony jest do pilota, co pozwala na pomiar 

tempera tury  odczuwalne j  i  op tymalne 

dostosowanie pracy klimatyzatora do potrzeb 

u¿ytkownika. 

Zastosowanie jonizatora wysokiej klasy  pozwala 

na wzbogacenie powietrza w aniony, dziêki 

czemu jego œwie¿oœæ mo¿e byæ porównywana ze 

œwie¿oœci¹ powietrza w lesie. 

W zetkniêciu z ujemnie na³adowanym anionem 

nastêpuje zaburzenie równowagi elektrolitycznej 

bakterii, co prowadzi do zniszczenia ich œcian 

komórkowych i  ca³kowitego obumarcia. 

Skutecznoœæ antybakteryjna jonów srebra siêga 

99.98%, co podnosi komfort klimatyzowanego 

pomieszczenia.

Witamina C wp³ywa na wytwarzanie i 

zachowanie kolagenu, z którego sk³ada siê 

tkanka ³¹czna. Ma pozytywny wp³yw na stan 

skóry zwalczaj¹c tr¹dzik, przebarwienia i 

opóŸniaj¹c proces starzenia, zwiêksza te¿ 

odpornoœc i przyspiesza gojenie siê ran.  

Filtry HEPA zawieraj¹ enzymy lityczne po³¹czone 

z aktywnym wêglem. Specjalny noœnik posiada 

wysok¹ wydajnoœæ filtrowania siêgaj¹c¹ 99.97% w 

przypadku mikrocz¹steczek o wielkoœci powy¿ej 

0.3m¦ , skutecznoœæ niszczenia bakterii przekracza  

99%. Badania dowodz¹ skutecznoœci filtra w 

przypadku wirusa grypy zarówno typu A jak i B.  

(Sterylizacja i ochrona przed gryp¹) 

System wykonany z materia³u odpornego na 

dzia³anie roztoczy i polipropylenu o strukturze 

plastra miodu zaburza proces rozmna¿ania i 

rozprzestrzeniania siê roztoczy i tym samym 

ogranicza ich niekorzystny wp³yw na ludzkie 

zdrowie. 

Filtr z funkcj¹ emisji witaminy CFunkcja „I feel”

Wysoce skuteczny 
wielowarstwowy
filtr przeciwpy³kowy

Wielowarstwowy system oczyszczania powietrza z funkcj¹ emisji witaminy C i anionów

Zanieczyszczone powietrze

Oczyszczone powietrze

Oczyszczone powietrze
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Postêp emisji wit. C - emisja co 6 godzin 

Wydajnoœæ emisji w przypadku pracy ci¹g³ej 

Filtr HEPA wyposa¿ony 
w enzymy lityczne

Komórka

 Œciana

Enzym

Enzym

Wi¹zanie

Martwa komórka

1. Bakteria i enzym

2. Rozpuszczenie œciany 
komórkowej

3. Pêkniêcie b³ony komórkowej

4. Bakteria ginie

Jonizacja powietrza Zwalczanie roztoczy

Roztocza

Kimatyzator wykorzystuje zaawansowan¹ technologiê napêdu 
AUX AC lnverter opart¹ na pe³nej sinusoidzie, oraz bezszczotkowy 
silnik sprê¿arki (BLDC)(zmienne obroty).

typu 

Pr¹d kompresora

Ha³as

Oszczêdnoœæ
energii

Super niski poziom ha³asu Niski poziom ha³asu
Sinusoidalny sygna³ pr¹du sprê¿arki. 
Moment obrotowy jest bardziej stabilny,
a poziom ha³asu znacznie ni¿szy

Prostok¹tny sygna³ pr¹du sprê¿arki. 
Moment obrotowy jest  stabilny,
a poziom ha³asu ni¿szy

Najni¿sze zu¿ycie energii Niskie zu¿ycie energii
Pe³ne wykorzystanie momentu magnetycznego. 
Napêd wykorzystuj¹cy sygna³ sinusoidalny
pobiera najmniej energii.

WskaŸnik wykorzystania sygna³u prostok¹tnego
jest niski, podczas gdy zu¿ycie energii jest wy¿sze 
ni¿ w przypadku napêdu wykorzystuj¹cego
sygna³ sinusoidalny. 

Komfort
u¿ytkowania

Najwy¿szy komfort Ni¿szy komfort
Najbardziej komfortowa i niezawodna regulacja
temperatury pomieszczenia dziêki wektorowej 
kontroli pr¹du sprê¿arki.

Wygodna regulacja temperatury i wy¿sza 
niezawodnoœæ dziêki jednopêtlowej kontroli  
prêdkoœci sprê¿arki.

Szeroki zakres 
regulacji
czêstotliwoœci

WskaŸnik
wykorzystania
napiêcia

Inne

Super wysoka wydajnoœæ Wysoka wydajnoœæ

Ma³y zakres prêdkoœci sprê¿arki i jej czêstotliwoœciDziêki szerokiemu zakresowi prêdkoœci 
i czêstotliwoœci sprê¿arka mo¿e bardzo szybko
przechodziæ z trybu ch³odzenia to trybu
ogrzewania.

Wysoki wskaŸnik wykorzystania napiêcia Ni¿szy wskaŸnik wykorzystania napiêcia

Dziêki 180-stopniowemu przewodzeniu 
i zastosowaniu wektora napiêcia PWM, urz¹dzenie
posiada wysoki wskaŸnik wykorzystania napiêcia.

Przy 120-stopniowym przewodzeniu wskaŸnik
wykorzystania napiêcia jest ni¿szy.

Precyzyjna regulacja temperatury Mniej precyzyjna regulacja temperatury 
Super precyzyjna kontrola temperatury
mo¿liwa jest dziêki czu³emu systemowi indukcji
temperatury oraz elektrycznemu systemowi
kontroli.

Mniejsza czu³oœæ systemu indukcji temperatury
oraz elektrycznego systemu kontroli.
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DC Inverter 180 - pe³na sinusoida

Sine Wave (180 ) - pe³na sinusoida
Square Wave (120 )
            - przebieg prostok¹tny



(1) Z³ote ¿eberka parownika i sprê¿arki mog¹ zwiêkszyæ wydajnoœæ ogrzewania poprzez przyspieszenie procesu 

odszraniania, dziêki czemu mo¿liwe jest zmniejszenie zu¿ycia energii. 

(2) Zastosowanie ¿ywicy epoksydowej do produkcji zwojów odpornych na korozjê prowadzi do 

dziesiêciokrotnego wyd³u¿enia ¿ywotnoœci ¿eberek. 

Unikalny projekt jednostki zewnêtrznej oraz odpowiednie zastosowanie przewodów ogrzewaj¹cych pozwalaj¹ 

na bezproblemowe uruchomienie urz¹dzenia i przeprowadzenie procesu odszraniania nawet w trudnych 

warunkach zimowych przy temperaturze spadaj¹cej do -20C. 

Po d³ugotrwa³ym stosowaniu klimatyzatora w parowniku i wewnêtrznych przewodach doprowadzaj¹cych 

powietrze pojawiaj¹ siê bakterie i kurz. Je¿eli miejsca te nie s¹ regularnie czyszczone, zanieczyszczenia 

przedostaj¹ siê do wydmuchiwanego powietrza i mog¹ mieæ negatywny wp³yw na ludzkie zdrowie. Zastosowane 

w klimatyzatorze zaawansowane technologie elektroniczne pozwalaj¹ na regularne automatyczne oczyszczanie 

urz¹dzenia. 

Krok 1: Praca 
w trybie delikatnego 

ch³odzenia

Krok 2: 
w trybie delikatnego 

ogrzewania.

Praca Krok 3: Proces 

wentylacji

P o w i e r z c h n i a  p a r o w n i k a  

pokrywa siê szronem, który 

wychwytuje cz¹steczki kurzu i 

bakterie.

Szron rozpuszcza siê i odp³ywa 

razem z kurzem i bakteriami

Osuszenie wody, która uleg³a 

kondensacji na wymienniku ciep³a, 

po którym nastêpuje automatyczne 

wy³¹czenie urz¹dzenia. 

Oczyszczanie jednostki wewnêtrznej poprzez osuszanie jej strumieniem gor¹cego powietrza 

zapobiega powstawaniu wilgoci podczas przerwy w pracy urz¹dzenia, co z kolei zapobiega 

rozwojowi bakterii i pleœni. 

Po wy³¹czeniu klimatyzatora pracuj¹cego w trybie ch³odzenia nast¹pi automatyczne osuszenie 

nagromadzonej wilgoci, co pozwoli zapobiec rozwojowi pleœni w jednostce wewnêtrznej.  

Metaboliczny system hydro-autooczyszczania przypomina uk³ad metaboliczny cz³owieka i zawiera piêciostopniowy pro-zdrowotny 

system: metaboliczny system samoczyszcz¹cy, przeciwpleœniow¹ technologiê osuszania, wielowarstwowy filtr przeciwpy³kowy, 

antybakteryjn¹ ochronê nanosrebrem oraz funkcjê eko-jonizacji O2. System ten zrewolucjonizowa³ tradycyjn¹ jednostkê 

wewnêtrzn¹, której czyszczenie ogranicza³o siê do umycia filtra, pomijaj¹c oczyszczenie parownika. Zahamowanie rozwoju bakterii 

pozwala na uzyskanie korzystniejszego dla zdrowia nawiewu. Podniesienie pro-zdrowotnych standardów klimatyzatora, oznacza 

jego lepszy wp³yw na zdrowie u¿ytkowników.

Plazma tworzy strefê jonizacji. Kiedy zanieczyszczone powietrze przechodzi przez strefê jonizacji, zniszczeniu 

ulegaj¹ nawet mikroskopijne zanieczyszczenia. Efektywna eliminacja nie tylko kurzu, ale równie¿ dymu, roztoczy, 

py³ków czy sierœci zwierz¹t domowych zmniejsza reakcje alergiczne oraz objawy astmy wœród u¿ytkowników 

pomieszczenia. 

Wciœniêcie klawisza “Health” na pilocie 

automatycznie uruchamia program 

ograniczaj¹cy przeci¹gi i przech³odzenia 

poprzez ustawienie odpowiedniego k¹ta 

nawiewu oraz czêstotliwoœci wymiany 

œwie¿ego powietrza. Funkcja ta pozwala 

na uzyskanie warunków optymalnych dla 

zdrowia u¿ytkownika. 

Funkcja “Sleep” pozwala uzyskaæ optymaln¹ 

temperaturê na czas snu oraz oszczêdza 

energiê. W ci¹gu pierwszych 5 godzin pracy 

funkcja automatycznie podnosi temperaturê 

o 1C na godzinê (w trybie ch³odzenia) lub 

obni¿a o 2C na godzinê (w trybie 

ogrzewania), przez kolejnych 5 godzin pracy 

temperatura utrzymuje siê na sta³ym 

poziomie, po czym klimatyzator zostaje 

wy³¹czony. 

W przypadku przerwy w 

z a s i l a n i u  k l i m a t y z a t o r  

zapamiêtuje wprowadzone 

ustawienia i uruchamia je 

ponownie po przywróceniu 

zasilania.

Antykorozyjne z³ote lamele

Zmiany w iloœci bakterii po up³ywie 24 godzin pracy testowej

Zwyk³y parownik

¯³oty bio-parownik
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Niska temperatura otoczenia

Czas

Otwory w podstawie monta¿owej
u³atwiaj¹ce odszranianie 

Kable ogrzewaj¹ce poprowadzone pod 
sprê¿ark¹ i ch³odnic¹

Ogrzewanie przy niskiej temperaturze
otoczenia

Funkcja automatycznego oczyszczania

Gruntowne oczyszczanie i ca³kowita ochrona

.

Zasada inteligentnego automatycznego oczyszczania 

Funkcja przypominania o czyszczeniu

Nawiew klimatyzatora oczyszczany jest poprzez piêciostopniowy system pro-zdrowotny

Metaboliczny modu³ samoczyszcz¹cy zapobiega rozwojowi 
bakterii w jednostce wewnêtrznej 

Sprê¿arka o niskim zu¿yciu energii i bez nawiewu Pozbywanie siê zanieczyszczeñ i osuszanie

Gruntowne niszczenie zanieczyszczeñ
Szybko nagrzewaj¹cy siê modu³ czyszcz¹cy

Plazma
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Cz¹steczki

Zapach

Pole o wysokim 
napiêciu elektrycznym

Wytwarzanie plazmy

Filtr elektroujemny

£adunek +5KV

Naelektryzowane cz¹steczki kurzu

Funkcja “Sleep” Funkcja “Health” Automatyczny Restart
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Witamina C wp³ywa na wytwarzanie i 

zachowanie kolagenu, z którego sk³ada siê 

tkanka ³¹czna. Ma pozytywny wp³yw na stan 

skóry zwalczaj¹c tr¹dzik, przebarwienia i 

opóŸniaj¹c proces starzenia, zwiêksza te¿ 

odpornoœc i przyspiesza gojenie siê ran.  

Punkt pomiaru temperatury pomieszczenia 

przeniesiony jest do pilota, co pozwala na pomiar 

tempera tury  odczuwalne j  i  op tymalne 

dostosowanie pracy klimatyzatora do potrzeb 

u¿ytkownika. 

Filtr z funkcj¹ emisji witaminy C Funkcja „I Feel”

Wysoce skuteczny
wielowarstwowy filtr
przeciwpy³kowy

Jonizacja powietrza

Funkcja „I Feel” Filtr z funkcj¹ emisji witaminy C

Funkcja automatycznego 
oczyszczania

Automatyczny restart

Antykorozyjne z³ote
lamele

Fluorescencyjny pilot
antybakteryjny

SERIA EQR

Opcja Standard

Automatyczny tryb
pracy nocnej

Bardzo skuteczna
podwójna ochrona 
antykorozja

Wysoce skuteczny
wielowarstwowy filtr
przeciwpy³kowy

Unikalna technologia
podwójnego wyciszenia

Inteligentne rozmra¿anie Wysoka wydajnoœæ

Sterowanie przep³ywem 
powietrza w poziomie

Uwagi: 1. Wydajnoœci mierzone w nastêpuj¹cych warunkach:
               - ch³odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27C suchy termometr / 19C mokry termometr; temp. zewn. 35C suchy termometr / 24C mokry termometr
               - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20C suchy termometr / 15C mokry termometr; temp. zewn. 7C suchy termometr / 6C mokry termometr
            2. Powy¿sze parametry mierzone s¹ dla standardowych warunków 5 metrowej rury ³¹cz¹cej
            3. Wymiary i dane techniczne mog¹ ulec zmianie 

Klimatyzator œcienny typu inwerter

07/08

ASW-

H09A4/SAR1DI

ASW-

H12A4/SAR1DI

ASW-

H18A4/SAR1DI

2,64 (1,4-3,2) 3,52(1,6-3,7) 4,80 (1,8-5,3)

2,75(1,4-3,3) 3,52(1,6-4,2) 5,20 (1.6-6,1)

Ch³odzenie 820(380-1350) 950(500-1500) 1,54 (0,50-2,10)

Ogrzewanie 950(380-1540) 1150(430-1600) 1,80 (0,45-2,50)

Ch³odzenie 3.57(1.50-5.90) 4.12(1.70-6.50) 6,8 (2,2-9,3)

Ogrzewanie 4.13(1.70-6.70) 5.00(1.90-7.00) 7,7 (2,0-10,6)

3,22 3,7 3,11

2,9 3,52 2,89

kg/h 1,2 1,4

V-Hz

Jedn. wewn. 420 580 770

Jedn. zewn. 800 800

Jedn. wewn. 39 42 47

Jedn. zewn. 53 53 57

Jedn. wewn. 802x265x185 880x286x196 940x300x220

Jedn. zewn. 818x320x540 818x320x540 800x690x300

Jedn. wewn. 9,5 11 15

Jedn. zewn. 36 36 45

Ciecz mm 6.35 (1/4") 6.35 (1/4") 6.35 (1/4")

Gaz mm 9.52 (3/8") 9.52 (3/8") 12,7 (1/2")

Czynnik ch³odniczy R410A g 900 1100 1450

W
Wydajnoœæ grzewcza

m3/h

G³oœnoœæ dB

EER

COP

Wydajnoœæ osuszania

Model

1/220-240~/50

Pilot bezprzewodowy

Zasilanie

Wydajnoœæ wentylatora

Pobór mocy W

Pobór pr¹du A

Rury ³¹cz¹ce

Sterowanie

Wymiary mm

Waga netto kg

Wydajnoœæ ch³odnicza



ON-OFF

Klimatyzator œcienny typu ON-OFF

Uwagi: 1. Wydajnoœci mierzone w nastêpuj¹cych warunkach:
               - ch³odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27C suchy termometr / 19C mokry termometr; temp. zewn. 35C suchy termometr / 24C mokry termometr
               - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20C suchy termometr / 15C mokry termometr; temp. zewn. 7C suchy termometr / 6C mokry termometr
            2. Powy¿sze parametry mierzone s¹ dla standardowych warunków 5 metrowej rury ³¹cz¹cej
            3. Wymiary i dane techniczne mog¹ ulec zmianie 

SERIA EQR

.

Mo¿liwoœæ grzania i ch³odzenia
Wszystkie klimatyzatory AUX s¹ wyposa¿one w funkcjê
pompy ciep³a, dlatego zapewniaj¹ w³aœciw¹ temperaturê
i dobry klimat wnêtrza nie tylko w czasie upa³ów.

System super cichej pracy
W naszych klimatyzatorach zastosowano nikaln¹ technologiê 
podwójnego t³umienia dŸwiêku opart¹ na wykorzystaniu 
osi¹gniêæ aerodynamiki oraz t³umienia ha³asu.

Wysokiej jakoœci sprê¿arka
Powszechnie wiadomo, ¿e sprê¿arka jest sercem klimatyzacji.
Dlatego dbaj¹c o najwy¿sz¹ jakoœæ, firma AUX u¿ywa 
sprê¿arek Toshiba

Dwukierunkowy przep³yw powietrza
Zimne powietrze kierowane jest do góry a ciep³e ku do³owi.
Daje to dodatkowy komfort przy u¿ytkowaniu klimatyzatora.

Filtr antybakteryjny emituj¹cy atomy srebra
Atomy srebra posiadaj¹ silne w³aœciwoœci antyseptyczne,
bakteriobójcze i grzybobójcze, dziêki czemu odœwie¿aj¹ 
i dezynfekuj¹ powietrze czyni¹c je bardziej zdrowszym i naturalnym

Funkcja odmra¿ania wymiennika
Funkcja umo¿liwiaj¹ca bezawaryjn¹ pracê urz¹dzenia,
w momencie gdy u¿ywana jest funkcja ogrzewania.

Automatyczny restart
Funkcja gwarantuj¹ca ci¹g³oœæ pracy urz¹dzenia nawet 
w przypadku chwilowych zaników napiêcia czy przerw 
w dostawie pr¹du, zapewnia bezawaryjnoœæ i maksymalny
komfort u¿ytkowania naszych klimatyzatorów
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Model
ASW-

H09A4/EQR1
ASW-

H12A4/EQR1-C

ASW-
H18B4/EQR1X-

C

ASW-
H24B4/EQR1-C

Typ 9K 12K 18K 24K

W 2500 3550 5300 7000

W 2650 3650 5620 7300

Kg/h 1 1,2 1,8 2,4

W 779 1106 1656 2326 

W 734 1011 1557 2274 

A 3,40 4,81 7,20 10,11 

A 3,20 4,40 6,77 9,89 

W 1100 1400 2200 2900 

A 5,0 7,0 11,1 14,6 

W/W 3,21 3,21 3,20 3,01 

W/W 3,61 3,61 3,61 3,21

V/Ph/Hz
220-

240V~/50HZ

220-

240V~/50HZ

220-

240V~/50HZ

220-

240V~/50HZ

R410a R410A R410A R410A

g 620 850 1250 1630

m3/h 400 520 850 950

dB(A) 36 37 38 42

dB(A) 50 52 54 55

mm 680x250x180 800x300x590 800x300x590 1095x312x205

mm 600x250x490 940x420x650 940x420x650 800x300x590

Kg 7.5/9 9/10.5 15/17 15/17

Kg 29/32 34/37 44/47 53/57

3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2

3x1,5 mm2 + 

2x1mm2

3x1,5 mm2 + 

2x1mm2

3x2,5 mm2 + 

2x1mm2 + 

3x0,75mm2

3x2,5 mm2 + 

2x1mm2 + 

3x0,75mm2

Ö6.35/Ö9.52 

1/4"/3/8"

Ö6.35/Ö12.7 

1/4"/1/2"

Ö6.35/Ö12.7 

1/4"/1/2"

Ö9.52/Ö15.88 

3/8"/5/8"

EER Ch³odzenie

Nominalna w ydajnoœæ

Ch³odnicza

Grzew cza

Osuszania

Nominalny pobór mocy
C³odzenie

Ogrzew anie

Nominalny pobór pr¹du
Cg³odzenie

Ogrzew anie

Maksymalny pobór mocy

Maksymalny pobór pr¹du

Po³¹czenia ch³odnicze

COP Ogrzew anie

Zasilanie

Czynnik ch³odniczy

Iloœæ czynnika ch³odniczego

Wydajnoœæ w entylatora jedn. w ew .

G³oœnoœæ jedn. w ew . (W/Œ/N) 

G³oœnoœæ jedn. zew .

Waga jed. w ew n. (Netto /Brutto)

Waga jed. zew n. (Netto /Brutto)

Kabel zasilaj¹cy do jedn. w ew n.

Okablow anie miêdzy jednostkami

Wymiary jednostki w ew nêtrznej (szer x g³ x 
w ys)

Wymiary jednostki zew nêtrznej (szer x g³ x w ys)



Klimatyzatory kasetonowe

Uwagi: 1. Wydajnoœci mierzone w nastêpuj¹cych warunkach:
               - ch³odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27C suchy termometr / 19C mokry termometr; temp. zewn. 35C suchy termometr / 24C mokry termometr
               - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20C suchy termometr / 15C mokry termometr; temp. zewn. 7C suchy termometr / 6C mokry termometr
            2. Powy¿sze parametry mierzone s¹ dla standardowych warunków 5 metrowej rury ³¹cz¹cej
            3. Wymiary i dane techniczne mog¹ ulec zmianie 

Klimatyzatory kasetonowe

ON-OFF

Funkcja Anti-Cold-Air (tylko pompa ciep³a)

Po uruchomieniu funkcji ogrzewania wraz ze wzrostem
temperatury parownika nastêpuje automatyczna
regulacja prêdkoœci pracy wentylatora pocz¹wszy od najni¿szego 
poziomu a¿ do poziomu wprowadzonego w ustawieniach.
Funkcja ta zapobiega poczuciu dyskomfortu wywo³anemu
nag³ym nawiewem zimnego powietrza po uruchomieniu urz¹dzenia.

Funkcja „Sleep”

Tryb pracy „Sleep” uruchamiany jest po wciœniêciu klawisza
time-off. Funkcja ta automatycznie obni¿a b¹dŸ podnosi 
temperaturê, aby zapewniæ maksymalny komfort snu.

Funkcja wymuszonego ch³odzenia - Forced Cooling

Funkcja pozwala na rêczne uruchomienie klimatyzatora w przypadku
braku mo¿liwoœci skorzystania z pilota.
 

Timer 24h

U¿ytkownik mo¿e zaprogramowaæ czas w³¹czenia i wy³¹czenia 
klimatyzatora w przeci¹gu nastêpnych 24 godzin.
Ustawienia te mog¹ równie¿ zostaæ wprowadzone za pomoc¹
pilota.

Pilot zdalnego sterowania

U³atwia obs³ugê klimatyzatora.

Sterownik przewodowy

U³atwia obs³ugê klimatyzatora.

Filtr powietrza

Trwa³y filtr nie wymaga czêstego czyszczenia 

Funkcja ch³odzenie przy niskiej 
temperaturze pomieszczenia

Klimatyzator wyposa¿ony jest w element Low Ambient Kit, 
który umo¿liwia uruchomienie funkcji ch³odzenia przy niskiej 
temperaturze pomieszczenia, nawet 15C.

Nap³yw œwie¿ego powietrza

Œwie¿e powietrze pobierane jest na zewn¹trz budynku,
co polepsza jakoœæ powietrza w pomieszczeniu. 

Funkcja inteligentnego odszraniania

Funkcja inteligentnego odszraniania w klimatyzatorze komercyjnym
AUX zostaje uruchomiona automatycznie je¿eli wymagaj¹ tego 
warunki pracy urz¹dzenia

Funkcja automatycznego restartu

W przypadku wyst¹pienia przerwy w zasilaniu system zapamiêtuje
wprowadzone ustawienia i uruchamia je ponownie
po przywróceniu zasilania

Funkcja autodiagnostyki

W przypadku wyst¹pienia nieprawid³owoœci w pracy klimatyzatora
lub awaria jego czêœci urz¹dzenie zostanie wy³¹czone i mikroprocesor
uruchomi tryb automatycznej ochrony. Na wyœwietlaczu pojawi siê
symbol b³êdu lub kod ochrony. 

StandardOpcja
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Jednostka 
wewnêtrzna

ALCa-
(H)12A4/R1-

C5

ALCa-
(H)18A4/R1-

C5

ALCa-
(H)24B4/R1-

C5

ALCa-
(H)36A5/R1-

C5

ALCa-
(H)42A5/R1-

C5

ALCa-
(H)48A5/R1-

C5
Jednostka 
zewnêtrzna

AL-(H)12A4/ 
R1(T)

AL-(H)18A4/ 
R1(T)

AL-(H)24B4 
/R1(T)

AL-(H)36A5/ 
R1(T)

AL-(H)42A5/ 
R1(T)

AL-(H)48A5/ 
R1(T)

Panel MB07 MB07 MB06 MB06 MB06 MB06

Nominalna wydajnoœæ 
ch³odnicza kW

3,6 5,3 7,2 10,6 12 14

Nominalna wydajnoœæ 
grzewcza kW

3,9 5,8 8,8 11,7 14 15,5

Zasilanie
220-

240V~/50Hz
220-

240V~/50Hz
220-

240V~/50Hz
380-415V,3~/ 

50Hz
380-415V,3~/ 

50Hz
380-415V,3~/ 

50Hz

Ch³odzenie kW 1,3 1,94 2,7 3,85 4,6 4,87

Ogrzewanie kW 1,22 1,9 2,5 3,5 4,7 5,13

Ch³odzenie A 6 8,91 12,5 6,9 8,42 8,88

Ogrzewanie A 5,72 8,73 11,59 6,28 8,56 9,33

Ch³odzenie kW 1,75 2,65 3,65 4,57 5,8 6,1

Ogrzewanie kW 1,75 2,65 3,65 4,57 5,8 6,1

Czynnik ch³odniczy
R410A /     
1,16 kg

R410A /    
1,36 kg

R410A /    
2,36 kg

R410A /    
2,83 kg

R410A /    
2,31 kg

R410A /    
2,89 kg

Wymiary mm 580x580x255 580x580x255 835x835x240 835x835x240 835x835x280 835x835x280

Waga netto kg 20 20 27 27 30 30

G³oœnoœæ dB(A) 45 45 45 48 50 50

Przep³yw 

powietrza m3/h
620 900 1300 1500 1800 1800

Wysokoœæ podnoszenia 
pompy kondensatu mm

700 700 700 1200 1200 1200

Wymiary mm 760x760x30 760x760x30 950x950x55 950X950X55 950X950X55 950X950X55

Waga netto kg 3 3 5 5 5 5

Wymiary mm 760x260x540 800x300x590 800x300x690 903X354X857 903X354X857
945x340x125

5

Waga netto kg 38 45 56 86 88 97

G³oœnoœæ dB(A) 53 55 60 60 62 62

Ciecz mm/inch Ö6.35 / 1/4" Ö6.35 / 1/4" Ö9.52 / 3/8" Ö9.52 / 3/8" Ö9.52 / 3/8" Ö9.52 / 3/8"

Gaz mm / inch Ö12.7 / 1/2" Ö12.7 / 1/2" Ö15.88 / 5/8" Ö15.88 / 5/8" Ö19.05 / 3/4" Ö19.05 / 3/4"

Maksymalna d³ugoœæ 
instalacji ch³odniczej do

mb 15 20 30 50 50 50

Maksymalna ró¿nica 
poziomów

m 10 15 15 30 30 30

Sterownik

Zasilanie do jednostki
wewnêtrznej 
3×1.5mm2

wewnêtrznej 
3×2.5mm2

zewnêtrznej 
3×4mm2

zewnêtrznej 
5×2.5mm2

zewnêtrznej 
5×2.5mm2

zewnêtrznej 
5×2.5mm2

Kabel miêdzy 
jednostkami

3×1.5mm2 3×1.5mm2 4×1mm2 3×1mm2 3×1mm2 3×1mm2

Kabel sygna³owy 2×1mm2 2×1mm2 2×1mm2 2×1mm2 2×1mm2 2×1mm2

Kabel czujnika 
temperatury

3x0,75mm2 3x0,75mm2 3x0,75mm2

Nominalny pobór mocy

Model

Pilot bezprzewodowy (sterownik przewodowy jako opcja)

Pod³aczenia rur 
ch³odniczych

Jednostka zewnêtrzna

Panel

Jednostka wewnêtrzna

Maksymalny pobór 
mocy

Nominalny pobór pr¹du



Klimatyzatory kana³owe

Uwagi: 1. Wydajnoœci mierzone w nastêpuj¹cych warunkach:
               - ch³odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27C suchy termometr / 19C mokry termometr; temp. zewn. 35C suchy termometr / 24C mokry termometr
               - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20C suchy termometr / 15C mokry termometr; temp. zewn. 7C suchy termometr / 6C mokry termometr
            2. Powy¿sze parametry mierzone s¹ dla standardowych warunków 5 metrowe rury ³¹cz¹cej
            3. Wymiary i dane techniczne mog¹ ulec zmianie 

Klimatyzatory kana³owe

ON-OFF

Standard Opcja

Ultra cienka budowa

Cieñszy, l¿ejszy i zajmuj¹cy mniej miejsca

Nap³yw œwie¿ego powietrza

Wlot œwie¿ego powietrza poprzez wygodne 
po³¹czenie z tunelem powietrznym  

Elastyczne opcje wlotu powietrza

Wlot powietrza z ty³y w standardzie, 
od do³u jako opcja 

Wbudowana pompka skroplin (opcja)

Wbudowana pompka skroplin mo¿e podnieœæ 
kondensat wody powy¿ej 800mm 
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Jednostka 

wewnêtrzna

ALHi-(H)24B4/R1-

S3

ALHi-(H)36A5/R1-

S3

ALHi-(H)60A5/R1-

S3

Jednostka 

zewnêtrzna
AL-(H)24B4/R1(T) AL-(H)36A5/R1(T) AL-(H)60A5/R1(T)

Nominalna wydajnoœæ 

ch³odnicza kW
7,2 10,6 17,6

Nominalna wydajnoœæ 

grzewcza kW
8,8 11,7 18,5

Zasilanie 220-240V~/50Hz
380-

415V,3~/50Hz

380-

415V,3~/50Hz

Ch³odzenie kW 2,7 3,85 5,97

Ogrzewanie kW 2,5 3,5 5,13

Ch³odzenie A 12,5 6,9 11,46

Ogrzewanie A 11,59 6,28 10,83

Ch³odzenie kW 3,65 4,57 7,8

Ogrzewanie kW 3,65 4,57 7,8

Czynnik ch³odniczy R410A / 2,36 kg R410A / 2,83 kg R410A / 2,89 kg

Wymiary mm 890×785×290 890×785×290 1250×785×290

Waga netto kg 36 36 52

G³oœnoœæ dB(A) 49 52 57

Przep³yw powietrza 

m3/h
1 400 2 000 2000

Sprê¿ dyspozycyjny 

Pa
50 / 80 50 / 80 80 / 120

Wymiary mm 800x300x690 903X354X857 945x340x1255

Waga netto kg 56 86 97

G³oœnoœæ dB(A) 60 60 62

Ciecz mm/inch Ö9.52 / 3/8" Ö9.52 / 3/8" Ö9.52 / 3/8"

Gaz mm / inch Ö15.88 / 5/8" Ö15.88 / 5/8" Ö19.05 / 3/4"

Maksymalna d³ugoœæ 

instalacji ch³odniczej do
mb 30 50 50

Maksymalna ró¿nica 

poziomów
m 15 30 30

Sterownik

Zasilanie do jednostki
zewnêtrznej 

3×4mm2

zewnêtrznej 

5×2.5mm2

zewnêtrznej 

5×2.5mm2

Kabel miêdzy jednostkami 4×1mm2 3×1mm2 3×1mm2

Kabel sygna³owy 2×1mm2 2×1mm2 2×1mm2

Kabel czujnika temperatury 3x0,75mm2

Sterownik przewodowy (pilot bezprzewodowy jako 

opcja)

Jednostka zewnêtrzna

Pod³¹czenia rur 

ch³odniczych

Model

Nominalny pobór mocy

Nominalny pobór pr¹du

Maksymalny pobór mocy

Jednostka wewnêtrzna


