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Yüksek vermlilik, yüksek tasarruf

- Enerji tasarruf modu (Üstten atışlı model)

- Soğutma modunda otomatik ısı geri kazanımı

- DC inverter kompresör ve fan teknolojisi

- Yüksek verimli DC motor

- Yüksek verimli ısı eşanjörü

- “Sunflower” fonksiyonu ile ek tasarruf

Geniş kullanım alanı ve akıllı uygulama çözümleri

Tek modülde çoklu çözüm

- Mahal iklimlendirmesi 

- Su ısıtma (Kullanım suyu, yerden ısıtma)

- 5 farklı kapasite seçeneği (4-5-6-8-10 HP)

1-  İklimlendirme + Sıcak su
2- İklimlendirme + Yerden ısıtma
3- İklimlendirme + Sıcak su + Yerden ısıtma



Kompakt boyut avantajı

Kolay kurulum, kolay nakliye, kolay bakım

Ekstra fonksiyonlar, ekstra konfor

- Akıllı defrost modu ile ısıtma konforu

- 3 boyutlu ısıtma teknolojisi

- Otomatik su sıcaklığı kontrolü

- Düşük ses seviyesi kontrolü

- Kutupsuz CAN iletişim teknolojisi ile güvenli ve hızlı iletişim

- Otomatik adresleme ve otomatik devreye alım imkanı



Enerji tasarruf modu (Üstten atışlı model)
Uzaktan kontrol sisteminin kurulmasına gerek kalmadan, sistem yoğun olmayan güç tüketim ve güç kaynağı dağıtımı 
periyotlarında 2 enerji tasarruf modu sunar.

Soğutma modunda otomatik ısı geri kazanımı
İç ünitelerin soğutma modunda çalıştırıldığı durumda, iç ortamdan alınan enerji dışarıya aktarılmak yerine sıcak su üretimi 
için kullanılır. Bu sayede kullanıcılar, iç üniteler tarafından sağlanan serin havanın keyfini yaşarken, kullanım suyunu ısıtmak 
için enerji harcamamanın keyfini yaşar. Bu sayede enerji tüketimi %10 düşürülmektedir.

DC inverterckompresör ve fan teknolojisi
Geliştirilmiş yüksek verimli manyetik rezistanslı inverter kompresör sayesinde aynı kapasitede sistem verimi %5 
arttırılmıştır. 

Yüksek verimli DC motor
Dış ünite ve iç ünite inverter fan motorları sistem hedef basınçlarına göre çalışma devirlerini ayarlayarak yüksek verimli 
çalışma sunar.

Yüksek verimli ısı eşanjörü
Anti-Korozif gold finler sayesinde paslanmazlık performansı blue finlere göre %200-%300 daha yüksektir. 

“Sunflower” fonksiyonu ile ek tasarruf
Sıcak su üretiminin dış ortam sıcaklığının en yüksek olduğu anda otomatik olarak gerçekleştirilerek enerji tasarrufu 
yapılması sağlanır.



Akıllı defrost modu ile ısıtma konforu
Harici boylerdeki enerji defrost için yeterli ise defrost için gerekli ısı buradan otomatik olarak alınır. 
Bu sayede iç ortam sıcaklık dalgalanması 2 ºC civarında olurken iç ünitelerde düşük ses elde edilmiş olur. 
Böylece sabit ve mükemmel bir ısıtma konforu elde edilir.

3 boyutlu ısıtma teknolojisi
Tek bir mahal için “İklimlendirme (ısıtma) + yerden ısıtma modu aynı zamanda kullanılabilir.

Otomatik su sıcaklığı kontrolü
Yerden ısıtmada dolaşan su sıcaklığı anlık olarak kontrol edilir ve ayarlanır. Bu sayede iç ortam sıcaklığı sabit tutulur, aşırı 
ısınma ve aşırı soğuma önlenmiş olur, 
kullanıcı konforu sağlanır.

Düşük ses seviyesi kontrolü
Gece sessiz çalışma: Sistem gece düşük yükte çalıştığı zaman, düşük seste çalışma modu otomatik olarak başlar
Zorlanmış sessiz modu: Ses seviyesinin yüksek öncelik olduğu bazı uygulamalarda dış ünite sessiz modda çalışmaya 
zorlanabilir.

Kutupsuz CAN iletişim teknolojisi ile güvenli ve hızlı iletişim
Bu teknolojinin parazit önleyici iletişim özelliği sayesinde hızlı ve güvenilir bir iletişim sistemi sağlanır. 
İç üniteler arası iletişimi sağlayan sinyalizasyon hatlarındaki kablolarda blendaj olmasına gerek duyulmaz. 

Otomatik adresleme ve otomatik devreye alım imkanı
İç ve dış ünitelerin otomatik adreslenmesi, iç ve dış ünite adetlerinin otomatik tespiti, ünitelerdeki hataların otomatik 
tespiti, devreye alım işleminin otomatik başlatılması ve bakır boru çaplarının ve hatalarının otomatik kontrolü sağlanır.



12 kW - 14 kW - 16 kW - 22,4 kW ve 
28 kW ile 5 farklı kapasite seçeneği
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