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Oldalfali mono split klíma

Egy klíma Önnek, ami 
pont annyi, amennyi kell!
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LÉGHŰTÉSES 
MODULÁRIS FOLYADÉKHŰTŐ

Oldalfali mono split klíma

Kényelem Komfort Egészség Energiatakarékosság

START

-15°C

Műszaki jellemzők

Automatikus újraindítás
Áramkimaradás után az 
egység automatikusan 
újraindul az eredeti 
beállítások szerint.

Finom indítás
A beltéri ventilátor 
késletetett indításáért 
felelős, így elkerülve a hüvős 
légáramot.

Gyerekzár
Bekapcsolásával a 
távirányítón nem 
működnek a gombok, 
egészen a kioldásig.

Mosható szűrő
Az egyszerű szétszerel-
hetőségének 
köszönhetően könnyen 
hozzáférhető a szűrő, 
amely tetszőlegesen 
mosható.

Késletetett leállítás
Az időkapcsolóval 
beállítható, hogy a készülék 
egy adott időszakban 
kikapcsoljon.

Automatikus hibakeresés
Leegyszerűsíti a 
karbantartást a rendszer-
hibák vagy működési 
rendellenességek 
kijelzésével.

Automatikus üzemmód 
választás
A berendezés üzemmódja 
automatikusan átvált  
(hűtés, fűtés) a helyiség 
hőmérsékletétől függően.

Intelligens leolvasztás
Nemcsak megvédi az 
elektromos egységet,
hanem jobb hatásfokú 
fűtést is lehetővé tesz. 

Turbó üzemmód
Turbó üzemmód 
segítségével rövid idő alatt 
elérheti a beállított 
hőmérsékletet.

Páramentesítő funkció
Csökkenti a levegő 
páratartalmát anélkül, hogy 
jelentősen megváltoztatná 
a hőmérsékletet.

Elalvás üzemmód
A nyugodt alváshoz állítja a 
hőmérsékletet és beállítás 
szerinti késleltetéssel kapcsolja 
ki a készüléket.

Hűtés alacsony 
hőmérsékleten
-15°C és 50°C közötti külső 
hőmérséklet mellett is 
biztosítja a működést.

Széles fűtési tartomány
A fűtő üzem -15 és +24 °C fok 
közötti külső hőmérsékletnél 
használható.

Automatikus ventilátor 
fokozat
Kiválasztja a beállított 
hőmérséklethez szükséges 
ventilátor sebességet.

Gyártó és importőr:
COOL-AIRCONDITIONAL KFT.
1147 Budapest, Öv u. 187.
Telefon: 1/272-1740
E-mail: info@coolklima.hu
Web: www.coolklima.hu

A katalógusban szereplő adatok és információk tájékoztató jellegűek,
használatukból és értelmezésükből adódó károkért, az esetlegesen
előforduló hibákért szíves elnézésüket kérjük, de felelősséget nem
vállalunk. A folyamatos termékfejlesztések érdekében a POLAR fenntartja
a termékjellemzők előzetes bejelentés nélkül történő változtatásának jogát. 
2020. április www.polarklima.hu

OKOS KLÍMA - OKOS DÖNTÉS!

SIEH0025SDL SO1H0025SDL SIEH0035SDL SO1H0035SDL SIEH0050SDL SO1H0050SDL

Ph-V-Hz
W
W
A
°C

Keringtetett légmennyiség 
hűtés/fűtés

m3/h

Berendezés méret (Sz×Ma×Mé) mm
Csomagolási méret (Sz×Ma×Mé) mm

Nettó/bruttó tömeg  Kg
Hangnyomás szint dBA
Hangteljesítmény szint dBA
Berendezés méret (Sz*Ma*Mé) mm
Csomagolási méret (Sz*Ma*Mé) mm

Nettó/bruttó tömeg  Kg
Hangnyomás szint dBA
Hangteljesítmény szint dBA

Nyomócső/szívócső méret mm
Maximális csőhossz/maximális 
szintkülönbség

m

Típusjel
Kapacitás 2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW

Beltéri egység

Névleges feszültség és frekvencia 1-230/50 1-230/50 1-230/50

6,3/4,0 6,5/4,0 6,3/4,0

Névleges hűtőteljesítmény / elektromos energia felvétel
Névleges fűtőteljesítmény / elektromos energia felvétel
Maximum áramfelvétel hűtés / fűtés
Működési tartomány hűtés / fűtés
SEER/SCOP

420/420 550/550 800/800

698x255x190 777x250x205 910x292x205

764x325x257 850x320x275 979x372x277

6,5/8,5 8,5/10,5 10,0/13,0
40/33/25/22 40/33/25/22 43/40/35/27
50/43/35/32 50/43/35/32 53/48/43/37

22/25 36/40
50 50 55

22/25

61 62 66
Hűtőközeg típus/mennyiség R32/0,53 kg (5m,15g/m) R32/0,55kg (5m, 15 g/m) R32/0,92 kg (5m,25g/m)
Leolvasztási mód Automatikus leolvasztás Automatikus leolvasztás Automatikus leolvasztás

Hűtőközeg csövezés/ elektromos 
csatlakozás

φ6.35＋φ9.52 φ6.35＋φ9.53 φ6.35＋φ9,53

Kültéri egység

715×240×492 715×240×492 780×602×347

818×325×520 818×325×520 890×628×385

Kültéri-beltéri összekötő kábel 
érszám/keresztmetszet

4×1.5mm2 4×1.5mm2 4×1.5mm2

25/10 25/10 25/10

Betápkábel becsatlakozás 
érszám/keresztmetszet

Kültéri/3×1.5mm2 Kültéri/3×2.5mm2

 0 -  +53 oC /  -20 -  +30°C  0 -  +53 oC /  -20 -  +30°C  0 -  +53 oC /  -20 -  +30°C

5130W (1250-5920) / 1530W (330-2250)
5230W (1350-6280) / 1550W (340-2350)

10,8 / 126,7 / 7,06,3 /6,5

2600W (940~3320) / 750W (240~1230)
2610W (940~3380) / 752W (240~1280)

3500W (1000~3870) / 1010W (290~1320)
3520W (1000~3950) / 948W (290~1400)
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