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2.0 + FCU
S INTEGROVANÝM FANCOILOM PRE VYKUROVANIE

3.0
ROZPTYĽOVAČ KONDENZÁTU

2.0 + FCU ponúka ako klimatizáciu,

Rozptýliť kondenzát vytvorený klima-

tak aj fancoil pripojený k hydraulic-

tizačnou jednotkou je často veľkým

kému potrubiu pre vykurovanie, a to

problémom.

v jednom jedinom produkte.

V jednotke “2.0“ bude počas zimného

Týmto spôsobom je možné nahradiť

režimu táto operácia vykonávaná cez

tradičný radiátor a získať tak vynika-

vypúšťacie potrubie, ktoré vyvádza

júcu tepelnú pohodu v lete aj zime.

kondenzát von.

DVA OTVORY,
ŽIADNA VONKAJŠIA JEDNOTKA

Pokiaľ je ale toto potrubie zložité nainštalovať, je lepším riešením zariadenie “3.0“.
Kondenzát vytvorený klimatizačnou
jednotkou je odvedený do “3.0“, kde

4

je rozptýlený vďaka inovatívnemu
systému piezoelektrických článkov a
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Výstupný kanál

Zhmlovacia mriežka

vylúčený von vo forme hmly pomo-

6

cou mikroventilátoru.

2

“3.0“ môže byť inštalovaný buď vo
vnútri (otvorom v stene s priemerom
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2.0

2

Potrubie sania vzduchu

3

Potrubie výstupu vzduchu
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Výmenník vykurovacej vody
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Ventilátor pre vykurovanie

6

Výstupné hydraulické pripojenie
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Rozptyľovač kondenzátu 3.0

80 mm) alebo zvonku.
1

Vykurovací rezistor
Rozprašovač s 10 piezoelektrickými článkami

2.0: VÝZNAMNÝ POKROK ESTETICKÉHO ZNÍŽENIA
DOPADU KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK

..2.0

2.0. INVERTER DUAL POWER

HĹBKA IBA 16 CM
ENERGETICKÁ TRIEDA A+
MINIMÁLNA HLUČNOSŤ
PRIEMER OTVOROV 16 CM

APLIKÁCIA “2.0“ NA WEBE!

Výrobca INNOVA vytvoril “2.0“ úplne

“Klimatizácia“ a “tepelné čerpadlo“

nový spôsob klimatizovania priesto-

v jednom modeli

rov bez vonkajšej jednotky s najmodernejšou technológiou v oblasti

V zime? Protizámrzný systém

monoblokových klimatizácií na trhu.

Nádoba pre zber kondenzátu je neustále ohrievaná.

2.0 DC Inverter – najmodernejšia

Optimalizovaný výkon
Presné teploty pre maximálnu tepel-

Sklápacie vonkajšie mriežky sa auto-

nú pohodu, s minimálnymi nákladmi

maticky otvárajú, len keď je prístroj

a minimálnou hlučnosťou.

v chode a znovu sa uzavrú, pokiaľ je
prístroj vypnutý.

technológia teraz v triede A+.
INNOVA vylepšila Inverter technológiu, takže teraz poskytuje lepšiu
účinnosť s nižšou hlučnosťou.

Jednoduchosť inštalácie
“2.0“ môže byť inštalovaná na kto-

Diaľkové a vstavané ovládania prí-

rúkoľvek obvodovú stenu, a to pod

stroja

strop aj nad podlahu.

funkcie, vrátane funkcie “zámku“,

umožňujú

nastaviť

všetky

ktorá zabraňuje nevhodnému použíOtvory s priemerom 162 mm

vaniu zariadenia.

Funkcia Dual Power
Pre využitie maximálneho výkonu
klimatizácie teraz stačí stlačiť jediné
tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

