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SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ MULTI ORAZ SPLIT

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ MULTI

Lp. Opis urządzenia Ilość
[szt.]
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Jednostka zewnętrzna AOYG30KBTA4
moc chłodnicza nie mniej niż 8,0 kW, 
moc grzewcza nie mniej niż  9,6  kW
zasilanie 1N, 230V, 50Hz, 
EER nie mniej niż 3,90 COP nie mniej niż 4,55
sprężarka Inwerter rotacyjna
powłoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R32
wymiary max. 884*820*315 mm, masa nie więcej niż 55 kg
zakres pracy chłodzenie -10C do 46C, grzanie -15C do 24C
głośność nie więcej niż 50 dB(A) tryb chłodzenia (w odległości 1 m od urządzenia)
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Jednostka wewnętrzna ŚCIENNA typ jak ASYG09KMCC
moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,5 kW
zasilanie 1N, 230V, 50Hz
masa nie większa niż 10 kg
wymiary nie większy niż 270*834*222 mm
filtr przeciwgrzybiczny
min cztery stopni regulacji wydajności
głośność w trybie chłodzenia nie większa niż 21 dB(A) (niskie obroty) przy wydatku 
powietrza nie mniejszym niż 320 m3/h
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SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ SPLIT

Lp. Opis, symbol urządzenia Ilość
[szt.]

1 Klimatyzator Split Inwerter typ kanałowy ARXG36KHTAP/AOYG36KBTB
wydajność chłodnicza nie mniej niż 9,5 (2,8 –11,2 kW płynna regulacja)
wydajność grzewcza nie mniej niż 10,8 (2,7 –12,7 kW płynna regulacja)
nominalny pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 2,86 kW chłodzenie
EER nie mniej niż 3,32 COP nie mniej niż 4,35
SEER nie mniej niż 6,10 SCOP nie mniej niż 4,20
Zkres dostępnego sprężu 30 do 200Pa
wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 300*1400*700 mm wys*szer*gł
masa jednostki wewnętrznej nie większa niż 46,0 kg
wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 788*940*320 mm wys*szer*gł
masa jednostki zewnętrznej nie większa niż 52 kg
głośność jednostki wewnętrznej na najniższym biegu nie większa niż 26 dB(A) ciśnienie 
akustyczne
głośność jednostki zewnętrznej nie większa niż 55 dB(A) ciśnienie akustyczne w trybie 
chłodzenia
minimum 4 stopnie regulacji wydajności
klasa energetyczna dla chłodzenia nie niższa niż A++
funkcja Auto Restart
filtr o wydłużonej żywotności
pilot przewodowy funkcje:
-wbudowany czujnik temperatury 
-programator tygodniowy 
-programator automatycznego wyłaczenia
-wyświetlanie kodu błędu
-historia błędów 
zasilanie jednostki zewnętrznej 220-240V 1N 50Hz
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