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Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH) / Wydajność grzania (18°C i 55%RH) 
Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH) / Wydajność grzania (18°C i 55%RH) 
Wydajność osuszania (30°C i 80%RH) 
Wydajność nawilżania (20°C i 40%RH) 
Przepływ powietrza procesowego zimnego - max. - min 
Przepływ powietrza roboczego .
Czynnik chłodniczy 
Długość rury wylotowej 
Natężenie prądu
Pobór prądu chłodzenie/grzanie
Poziom głośności min.- max. (Ciśnienie akustyczne) 
Zakres temperatury pracy – chłodzenie/grzanie/ osuszanie 
Zakres regulacji temperatury chłodzenie/grzanie 
Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość
Wymiary opakowania Szerokość x Głębokość x Wysokość 
Zbiornik na wodę
Waga
Standard bezpieczeństwa/klasa ochrony IP 
Auto Restart 
Klasa energetyczna 
Gwarancja B2B / B2C 

0,9 kW/ 0,9 kW
3 070 BTU/ 3 070 BTU 

25 litrów/24 godz.
5 litrów/24 godz.

 150m3 - 100m3/godz. 
153m3 /godz.

R290 (0,08 kg)
100 cm, fi 13 cm

1,6 A
0,384 kW /0,384 kW

46-56 db(A)
5-32ºC / 12-30ºC /  12-30oC 

17-30ºC / stały
285 x 375 x 500 mm 
310 x 410 x 510 mm

2,6 l
14,5  kg

CE/IP X2
TAK
A/A

24/36 m-c

WYPOSAŻENIE:

• Wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowania
• 24 Godzinny Timer
• 2 Wstępne filtry powietrza oraz filtr HEPA i filtr węglowy
• Kółka jezdne
• Rura wylotowa powietrza 1,0 mb. z płaską końcówką
wylotową oraz adapter do rury wylotowej zimnego
powietrza

• 2 Prędkości wentylatora + Auto
• Funkcja Sleep - cicha praca
• Auto Restart
• Do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
• Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń
• ATEST PZH

CHARAKTERYSTYKA:

Nowatorskie w konstrukcji urządzenie wielofunkcyjne - 
mini-klimatyzator przenośny z pompą cieplną i jednocześnie 
osuszacz powietrza, oczyszczacz i nawilżacz.

• Najmniejszy na rynku klimatyzator, który jest jednocześnie
prawdziwym, bardzo wydajnym osuszaczem powietrza, który nie
chłodzi pomieszczenia!
• Jedyny na rynku klimatyzator, który może stać na zewnątrz i
podawać schłodzone powietrze do pomieszczenia rurą o
długości do 1,5 mb (wyposażenie opcjonalne - dodatkowa rura 1,5
mb).
• Zapewnia to zwiększoną efektywność chłodzenia
pomieszczenia o ok. 30% i znaczne zredukowanie hałasu!
Urządzenie może działać niezależnie jako nawilżacz powietrza
lub jako wydajny oczyszczacz powietrza (wyposażony w filtry
HEPA i filtr węglowy).




