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Opis produktu:

Klimatyzatory kanałowe marki Mistral to jednostki klimatyzacyjne typu split (jednostka zewnętrzna skraplacz + jednostka
wewnętrzna parownik) wyróżniające się cichą i wydajną pracą oraz wysokim współczynnikiem efektywności energetycznej
wynoszącym A++ dla chłodzenia i A+ dla grzania.

Urządzenia dostępne są w wydajnościach od 3,4 do 10,5 kW.

Są to najpopularniejsze inwerterowe klimatyzatory kanałowe instalowane głównie w hotelach, w pomieszczeniach biurowych,
sklepach, restauracjach, magazynach, pomieszczeniach technicznych, serwerowniach czy poddaszach. Instalację
klimatyzatorów kanałowych należy wziąć pod uwagę jeszcze podczas budowy lub remontu ze względu na konieczność
uwzględnienia odpowiednich kanałów wentylacyjnych, przez które dystrybuowane będzie powietrze. Główną zaletą tego
rodzaju rozwiązań są względy estetyczne - doskonale sprawdzają się w każdym pomieszczeniu, nawet o minimalistycznym
wystroju i nie wpływają przy tym na jego aranżację i wygląd.

Najważniejsze funkcje i zalety:

Auto mode. Wbudowany w urządzenie czujnik umożliwia monitorowanie i regulację poziomu temperatury otoczenia
i dostosowanie do niej trybu pracy urządzenia.
Energooszczędny. Dzięki inteligentnemu algorytmowi urządzenie szybciej, precyzyjniej i płynniej osiąga żądaną
temperaturę.
Czuwanie. W trybie czuwania nieużywane podzespoły zostają odłączone, dzięki czemu urządzenie zużywa minimalną
ilość energii.
DC Inverter. Dzięki energooszczędnym sprężarkom inwerterowym stałoprądowym i zastosowaniu najnowocześniejszych
układów mikroprocesorowych urządzenia szybko i wydajnie osiągają i utrzymują zadaną temperaturę w pomieszczeniu.

Urządzenia Mistral są dostępne na polskim rynku od 2009 roku i cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem. Idealnie
wpisują się w oczekiwania użytkowników dzięki skutecznemu połączeniu bardzo atrakcyjnych cen oraz zaawansowanych
technologii.

Wybrane dane techniczne:

nominalna wydajność chłodzenia: 5,10 kW
nominalna wydajność grzania: 5,13 kW
SEER: 6,1
SCOP: 4,0
wymiary netto jednostki wewnętrznej: 920 × 200 × 450 mm
wymiary netto jednostki zewnętrznej: 853 × 602 × 349 mm
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waga netto jednostki wewnętrznej: 20,0 kg
waga netto jednostki zewnętrznej: 35,0 kg.
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Dane techniczne

Model MIS-18D2HRH/DV

Moc

Chłodzenie (min. - nom. - maks.) kW 1,25 - 5,10 - 5,90

Grzanie (min. - nom. - maks.) kW 1,25 - 5,13 - 6,08

Wydajność

SEER / SCOP W/W 6,1 / 4,0

Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie / grzanie A++ / A+

Zużycie energii elektrycznej | chłodzenie kWh/a 293

Przepływ powietrza | chłodzenie / grzanie m3/h 850 / 850

Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej (turbo / H / M / L / mute) dB(A) 46 / 44 / 43 / 40 / 36

Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej dB(A) 55

Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (turbo / H / M / L / mute) dB(A) 56 / 54 / 53 / 50 / 46

Moc akustyczna jednostki zewnętrznej dB(A) 65

Zakres temp. pracy jednostki wewnętrznej | chłodzenie / grzanie °C 17 ÷ 32 / 0 ÷ 30

Zakres temp. pracy jednostki zewnętrznej | chłodzenie / grzanie °C -15 ÷ 50 / -15 ÷ 24

Ciśnienie statyczne (min. - maks.) Pa 0 - 12

Dane elektryczne

Źródło zasilania V / Hz / P 220-240 / 50 / 1

Prąd roboczy (min. - nom. - maks.) | chłodzenie A 1,7 - 8,1 - 12,0

Prąd roboczy (min. - nom. - maks.) | grzanie A 1,7 - 7,1 - 13,0

Pobór mocy (min. - nom. - maks.) | chłodzenie kW 0,33 - 1,58 - 2,35

Pobór mocy (min. - nom. - maks.) | grzanie kW 0,34 - 1,38 - 2,54

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) mm 920 × 200 × 450

Wymiary netto jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) mm 853 × 602 × 349

Wymiary brutto jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) mm 1085 × 272 × 543

Wymiary brutto jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) mm 890 × 638 × 385

Waga netto jednostki wewnętrznej kg 20,0

Waga netto jednostki zewnętrznej kg 35,0

Waga brutto jednostki wewnętrznej kg 25,0

Waga brutto jednostki zewnętrznej kg 38,0

Czynnik chłodniczy

Typ R32

Napełnienie fabryczne (5m) kg 0,960

Napełnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO2 tCO2e 0,648

Połączenia rur | ciecz mm 6,35 (1/4")
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Połączenia rur | gaz mm 12,70 (1/2")

Maksymalna długość instalacji m 15

Maksymalne przewyższenie m 10


