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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ
Серия Компактни касети

Вградена кондензна помпа

Запомняне позицията на 
жалузите

Свеж въздух

Cool Surround 360°
Уникалният дизайн на жалузите и инвер-
торния DC мотор на вентилатора осигуря-
ват 360° въздушен поток за равномерна 
климатизация на всяко помещение. 

Вградената кондензна помпа може да издиг-
не конденза на 750 mm, което е достатъч-
но за всички видове тавани. Това прави 
монтажа на климатичната система много 
бърз и лесен. 

Жично дистанционно управление

Синхронизиране на 2 тела

Опции за управление

Жичното дистанционно управлени KJR-120C
разполага с множество функции, включи-
телно и задаване на седмичен таймер за 
включване и изключване.

Две вътрешни тела от един модел и капаци-
тет могат да се свържат към едно външно 
тяло, за да се постигне по-добро разпреде-
ление на въздуха в по-големи помещения. 
Дистанционното управление може да управ-
лява едновременно и двете вътрешни тела.

Позицията на жалузите ще се запази в 
последното си състояние след изключване 
на климатичната система, за да не се 
налага настройка след всяко пускане на 
климатика.

Благодарение на специлните отвори, свеж 
въздух може да бъде засмукван отвън и 
вкарван вътре в помещението.
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Работен ток

Звуково налягане (вътр. тяло)
Въздушен поток (вътр. тяло)

Размери 
В x Ш x Д

Тегло

Вътрешно

Външно

Тръбни връзки (течност/газ)

Работен
диапазон

kW

kg

kW

W/W

A

dB(A)
m3/h

mm

mm
kg

mm

°C

Фреон

SEER
SCOP

MCA3U-12HRFNX-QRD0W

MOX230-12HFN8-QRD0W

220 ~ 240 / 1 / 50
3.52 (0.85 ~ 4.11)
3.81 (0.47 ~ 4.31)
1.01 (0.16 ~ 1.43)
1.01 (0.12 ~ 1.37)

6.60
4.10
A++
A+

4.45 (1.32 ~ 6.31)
4.73 (1.04 ~ 6.07)

620 / 510 / 420
41 / 36 / 33 / 25.5

57
2200
53.6
62

260 x 570 x 570
16.3

555 x 765 x 303
26.6

6.35 / 9.52
-15 ~ 50
-15 ~ 24

R32

MCA3U-18HRFNX-QRD0W

MOX330U-18HFN8-QRD0W

220 ~ 240 / 1 / 50
5.28 (2.90 ~ 5.59)
5.57 (2.37 ~ 6.10)
1.63 (0.72 ~ 2.08)
1540 (0.70 ~ 1.93)

6.30
4.00
A++
A+

7.2 (3.2 ~ 9.2)
6.8 (3.1 ~ 8.5)
720 / 620 / 500

43 / 39.5 / 35.5 / 29
59

2100
56
65

260 x 570 x 570
16

554 x 805 x 330
32.5

6.35 / 12.7
-15 ~ 50
-15 ~ 24

R32

Техническа спецификация

Звукова мощност (вътр. тяло)

Звукова мощност (външно тяло)
Звуково налягане (външно тяло)
Въздушен поток (външно тяло)

dB(A)

dB(A)
dB(A)

m3/h


