
Tiszta levegő otthon
A csúcstechnológiás funkciók lehetővé teszik a 
levegő megtisztítását a mikrorészecskéktől és a nem 
kívánt anyagoktól.
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MODELL
beltéri egység KWC-12CGI KWC-18CGI

kültéri egység KWC-12CGO KWC-18CGO

kW 3,5(1,4÷4,3) 5,3(3,4÷5,9)

fűtés kW 3,8(1,1÷4,4) 5,6(3,1÷5,8)

Energia osztály hűtés/fűtés A++/A+ A++/A+

SEER közepes W/W 7,0 7,0

SCOP közepes W/W 4,2 4,0

Átl.energia fogyasztás. 
min÷max)

hűtés W 1096(120÷1650) 1550(560÷2050)

fűtés W 1027(110÷1480) 1750(780÷2000)

Átlagos áramfelvétel (min÷max)
hűtés A 4,8(0,5÷7,2) 6,7(2,4÷9,0)

fűtés A 4,5(0,5÷6,4) 7,6(3,4÷8,7)

Légszállítás
beltéri egység m3/h 530/400/350 800/600/500

kültéri egység m3/h 1850 2100

Üzemi hőm. 
hűtés/fűtés*  

beltéri egység °C 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30

kültéri egység °C -15÷50/-25÷24 -15÷50/-25÷24

Hangnyomás szint
beltéri egység dB(A) 37/32/22/21 41/37/31/20

kültéri egység dB(A) 55,0 57,0

Nettó méretek s/w/g
beltéri egység mm 835/295/208 969/320/241

kültéri egység mm 720/495/270 874/554/330

Szállítási méretek
beltéri egység mm 905/355/290 1045/405/315

kültéri egység mm 835/540/300 915/615/370

Nettó tömeg
beltéri egység kg 8,7 11,2

kültéri egység kg 23,7 33,5

Szállítási tömeg
beltéri egység kg 11,5 14,6

kültéri egység kg 25,5 36,1

Csőátmérők folyadék/gőz mm 6,35/9,52 6,35/12,7

Max. beépítési hossz m 25 30

Max. szintkülönbség m 10 20

Tápfeszültség kültéri egység V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Biztosíték kültéri egység A 10 16

Betáp kábel kültéri egység Erek száma
x mm2

3x1,5 3x1,5

Szabályzó kábel indoor - outdoor 5x1,5 5x1,5

Gyári hűtőközeg töltet 5 fm csőhosszig kg 0,65 1,1

Hozzáadandó hűtőközeg töltet 5 fm csőhossz fölött g/m 12 12

KWC KWC RG10A1

WIFI SZTENDERDKÉNT
A WiFi modulnak köszönhetően a 
klíma telefonról vagy tabletről 
vezérelhető.
A készülék paramétereit a nap 24 
órájában a világ bármely pontjáról 
lehet szabályozni.

UV LÁMPA

Az UV lámpa az egyik leghatékonyabb módja a 
baktériumok, vírusok, penész és gombák 
levegőből való eltávolításának.Az egész folyamat 
az UV-sugarak kibocsátásán keresztül megy 
végbe, amelyek hatékonyan behatolnak a 
mikroorganizmusok sejtfalába, elpusztítják DNS-
üket és megakadályozzák szaporodásukat.

56˚C STERILIZÁLÓ FUNKCIÓ

Ez a modern funkció lehetővé teszi a 
légkondicionált helyiségben található 
mikroorganizmusok hatékony eltávolítását. A 
levegőt a beltéri hőcserélőben 56 °C hőmérsékletre 
melegítik fel, ami tönkreteszi a baktériumok és 
vírusok szerves DNS-ét és RNS-ét, beleértve a 
SARS-CoV-2-t is.

KETTŐS SZŰRÉS

A légkondicionáló kettős szűrőrendszere 
hatékonyan felfogja a virágport és a port, 
felszívja a poratkákat és eltávolítja a 
levegőből a nem kívánt szagokat.

MŰSZAKI ADATOK - KAISAI CARE

3D LÉGÁRAMLÁS
A klímaberendezés automatikusan 
vezérelt vízszintes és függőleges 
lamellái optimális légáramlást és 
egyenletes hőmérséklet-eloszlást 
biztosítanak a helyiségben.

FOKOZAT ÜZEMMÓD

A Gear módban a hőmérséklet és a 
fordulatszám beállításának 
köszönhetően a készülék 
maximális intenzitási szintjének 
beállításával szabályozhatja az 
energiafogyasztást.

ECO

Az engedélyezett Eco funkcióval a lég-
kondicionáló automatikusan beállítja a 
hőmérsékletet és a ventilátor sebességét, 
hogy maximalizálja az energiaha-ékony-
ságot. Ez csökkenti az energiafogyasztást, 
és több mint 60%-ot takarít meg a 
normál működéshez képest.

R32 HŰTŐKÖZEG
Az R32 alacsony globális felmelegedési 
potenciállal (GWP), jobb hűtési és fűtési 
teljesítménnyel rendelkezik, mint az 
R410A.
20%-kal nagyobb térfogati kapacitással a 
klímaberendezésben lévő hűtőközeg 
mennyisége kisebb lehet, mint korábban.

R32

* További elektromos fűtőtestek, kompresszor és kondenzvíztálca fűtés  szükséges a fűtéshez -15˚C alatti külső hőmérsékleten.

A SZETT AZ ALÁBBIAKAT TARTALMAZZA

beltéri egységt kültéri egység Vezeték nélküli 
távirányító

hűtés
Átlagos teljesítmény. (min÷max) 

 




