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Energiahatékony 
és megbízható fűtés 

Rendkívül magas energiahatékonysági együttható 
és a helyiségek hatékony fűtésének képessége akár 
alacsony, -25 °C-os külső hőmérséklet mellett is. 
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HIDEGKATALIZÁTOROS SZŰRŐ BIO HEPA SZŰRŐ LEVEGŐIONIZÁCIÓ 
A speciális szűrőrendszernek köszönhetően a 
légkondicionáló nemcsak hűt és fűt, hanem 
hatékonyan tisztítja a levegőt is. 
A hidegkatalizátoros szűrő eltávolítja az 
olyan vegyi anyagokat, mint a szén-
monoxid, a kénhidrogén, az ammónia, a 
benzol és a formaldehid.

A légtisztító funkciót egy Bio HEPA szűrő 
támogatja, amely hatékonyan felfogja a 
0,3 μm méretű porszemcsék, por és 
baktériumok 99%-át, valamint a 0,1–
0,3 μm méretű részecskék akár 95%-át, 
beleértve a gombasejteket és egyes 
vírusokat is. 

A légkondicionáló által kibocsátott ionok 
lebontják a poratka-részecskéket, a 
penészgombát, a baktériumokat, a vírusokat, 
és eltávolítják őket a környezetből. Ezenkívül 
a légkondicionáló járulékos hatása még a 
levegő párásítása is, ami pozitív hatással van 
a bőrre, és kellemes frissességérzetet ad a 
légkondicionált helyiségben. 

MŰSZAKI LEÍRÁS – KAISAI PRO HEAT 
 
EGYSZERŰ KARBANTARTÁS 

A légkondicionáló nagy teherbírású 
szerelőlemezzel van ellátva, és az 
öntött burkolat bőséges helyet biztosít 
a csövek és vezetékek számára, 
ezáltal jelentősen csökkenti a 
telepítési időt. 

 
 
 

WIFI ALAPBÓL 

A WiFi modulnak köszönhetően a 
légkondicionáló berendezés telefonról, 
illetve táblagépről is vezérelhető. A 
készülék paraméterei a nap 
24 órájában a világ bármely pontjáról 
ellenőrizhetőek. 

 
 
R32 HŰTŐKÖZEG 

Az R32 alacsony globális felmelegedési 
potenciállal (GWP) rendelkezik, és 
jobb hűtési és fűtési teljesítményt 
nyújt, mint az R410A. A 20%-kal 
nagyobb térfogatkapacitásnak 
köszönhetően kevesebb hűtőközeget 
kell a légkondicionálóba betölteni, 
mint korábban. 

  

 
FOGASKERÉK MÓD 

A hőmérséklet és a ventilátorsebesség 
beállítását lehetővé tevő fogaskerék 
üzemmódban a maximális 
készülékintenzitási szint beállításával 
szabályozhatja az energiafogyasztást. 
  

 

ECO MODE 
Ha az Eco funkció be van kapcsolva, a 
légkondicionáló az 
energiahatékonyság maximalizálása 
érdekében automatikusan beállítja a 
hőmérsékletet és a ventilátor 
sebességét. Ez csökkenti az 
energiafogyasztást, és több mint 
60%-os megtakarítást eredményez a 
normál működéshez képest. 

A KÉSZLET A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA 
 
 
 
 
 

Beltéri egység Kültéri egység 

KRP KRP 

 
 
 
 
 
 
 
Vezeték nélküli 
távirányító 

RG10A1 

 
3D LÉGÁRAMLÁS 

A légkondicionáló automatikusan 
vezérelt vízszintes és függőleges 
lamellái optimális légáramlást és 
egyenletes hőmérséklet-eloszlást 
biztosítanak a helyiségben.

kaisai.com 

TÍPUS 
beltéri egység  KRP-09MEGI KRP-12MEGI KRP-18MEGI KRP-24MEGI 

kültéri egység  KRP-09MEGO KRP-12MEGO KRP-18MEGO KRP-24MEGO 

Átlagos leadott teljesítmény 
(min.÷max.) 

hűtés kW 2,7 (1,3–3,8) 3,5 (1,3–3,9) 5,3 (3,7–6,1) 7,0 (2,1–8,2) 

fűtés kW 3,1 (0,9–4,4) 3,9 (0,9–4,5) 5,6 (2,6–6,7) 7,3 (1,6–8,2) 

Energiaosztály hűtés/fűtés  A+++/A++ A+++/A++ A+++/A+ A+++/A+ 

SEER közepes W/W 8,6 8,5 8,5 8,5 

SCOP közepes W/W 4,6 4,6 4,3 4,2 

Átlagos áramfogyasztás 
(min.÷max.) 

hűtés W 600 (130÷1200) 880 (130÷1250) 1318 (587÷1787) 1760 (420÷3200) 

fűtés W 690 (120÷1400) 990 (120÷1450) 1500 (943÷1695) 1975 (300÷3100) 

Átlagos munkaáram 
(min.÷max.) 

hűtés A 2.66 (0.6÷5.35) 3.9 (0.6÷5.55) 5.73 (2.81÷7.90) 7.7 (1.8÷13.9) 

fűtés A 3.05 (0.6÷6.2) 4.4 (0.6÷6.4) 6.52 (4.26÷7.50) 8.6 (1.3÷13.5) 

Légáramlás 
beltéri m³/h 530/360/280 560/380/290 685/580/400 1092/724/379 

kültéri m³/h 2200 2200 3500 3500 

Üzemi hőm. hűtés/fűtés* 
beltéri °C 16÷32/0÷30 16÷32/0÷30 16÷32/0÷30 16÷32/0÷30 

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

Hangnyomásszint 
beltéri dB(A) 37/32/21,5/20,5 40/33/22/21 41/35/23/22 44,5/40/33/21 

kültéri dB(A) 57 57,5 56 58,5 

Nettó méretek (szé/ma/mé) 
beltéri mm 795x295x225 795x295x225 965x319x239 1140x275x370 

kültéri mm 805x554x330 805x554x330 890x673x342 890x673x342 

Szállítási méretek 
(szé/ma/mé) 

beltéri mm 870x370x305 870x370x305 1045x400x325 1230x455x355 

kültéri mm 915x615x370 915x615x370 995x740x398 995x740x398 

Nettó tömeg 
beltéri kg 10,2 10,2 12,3 20 

kültéri kg 28,4 28,4 38,8 45,6 

Szállítási tömeg 
beltéri kg 13 13 16,4 25,3 

kültéri kg 31,0 31,0 41,9 48,8 

Csőátmérő folyadék/gáz  mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 9,52/15,9 

Max. beépítési hossz  m 25 25 30 50 

Max. szintkülönbség  m 10 10 20 25 

Áramellátás kültéri V/Hz/f 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1 220–240/50/1 

Védelem kültéri A 10 16 16 20 

Áramvezetékek kültéri Erek 
száma x 

mm² 

3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 

Vezérlőhuzalok beltéri–kültéri 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 

Gyári hűtőközeg-töltet 5 fm-ig kg 0,69 0,69 1,1 1,5 

Kieg. hűtőközeg-töltet 5 fm felett g/m 12 12 12 24 

R32 

* A -15 °C alatti külső hőmérsékleten történő fűtési üzemhez további elektromos fűtőtestek, kompresszor és kondenzátumtálca szükséges.


