01

Ha er Ağı

Den zaşırı

Global

T car Merkezler

AR-GE Merkezler

Üret m Tes sler

Endüstr Parkları

Satış Noktaları
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MODEL LİSTESİ
İç ünite serisi

Tüm Modeller Super Match

Kumanda
(Standart)

Aqua serisi

Zircon serisi

Nebula serisi

Brezza serisi

Konsol serisi

Kaset serisi

Yer-Tavan serisi

Slim Low ESP
Gizli Tavan serisi
Low ESP
Gizli Tavan serisi
Medium ESP
Gizli Tavan serisi

Dış ünite serisi

(N)
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(N)
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TEMEL ÖZELLİKLER
Yüksek verimlilik & Maksimum konfor

DC fan motoru

Yüksek
verimli
fan

Genişletilmiş
ısı değiştirici
yüzey

6.1

DC Kompresör
sürücüsü

6.1

Yüksek verimlilik

Yüksek verimli

Yüksek verimli
Twin-Rotary
DC inverter
kompresör

Soğutma konumunda
SEER

Isıtma konumunda
SCOP

Dünya çapında en üst düzey
enerji verimliliği oranları

Gece modu

Çalışma dB(A)

Sıcaklık ( oC) Kapasite %

Dış ünite, gün içerisinde maksimum dış ortam sıcaklığına ulaşıldığı andan itibaren sonraki 8 saatlik süre boyunca
gece modu sessiz çalışma fonksiyonunu devreye sokar.

8 saat

9 saat
Gece modu
Normalden 3dB(A) düşük

Gece modu başlangıcı

Gece modu bitişi
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Güvenilirlik
Otomatik yağ toplama sistemi
1:3 / 1:4 / 1:5 multi sistem dış ünitelerinde varolan yağ ayırıcı
teknoloji, multi sistem içerisinde zamanla biriken yağın kompresörde
otomatik olarak toplanmasını sağlar ve dış ünite ürün ömrünü uzatır.

Yağ separatörü (3U19 5U45)

PCB havalandırma sistemi
1:3 / 1:4 / 1:5 multi sistem dış ünitelerinde PCB ve
elektrik aksamının bulunduğu koruyucu bloklar, doğal
havalandırmaya elverişli olarak tasarlanmıştır. Isı
oluşumundan kaynaklı performans kayıplarının ve
tüm aksam üzerinde oluşabilecek yıpranmaların
önüne geçilir.

Hava giriş ızgarası

Hava çıkış ızgarası

Hava giriş ızgarası

Kontrol
Ünitelerde kullanılan yüksek kaliteli tüm iletim ekipmanları, elektromanyetik dalgalardan
etkilenmemektedir ve bu sayede maksimum sinyal aktarım verimliliğine erişilmektedir.

Elektromanyetik
Dalga

Kolay kullanım & Stok yönetimi rahatlığı
Kullanıcı dostu kumanda

Farklı renklerle ayrıştırılmış
soğutma, ısıtma, kurutma,
sessiz tuşları ile maksimum
kullanım kolaylığı!

Evrensel kablosuz kumanda duvar, konsol,
kaset, yer-tavan ve gizli tavan tipi iç ünitelerin
tamamıyla uyumludur.

Stok yönetimi rahatlığı
Super match teknolojisinin yardımıyla, evrensel RAC ve Multi iç ünitelerin
depolanmasında, kurulumunda ve bakımında hizmet veren yetkili personel
için büyük rahatlıklar sağlanır.
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TEMEL ÖZELLİKLER
Kullanıcı dostu & Kolay kurulum
Taşıma kolaylığı
Tutma
kolu

Tutma
kolu

Kablolama kolaylığı

Tutma
kolu

Tutma
kolu

Vakumlama & Ek soğutkan
şarjı uygulaması kolaylığı
1:4 ve 1:5 multi dış ünitelerde
vakumlama ve ek soğutkan
şarjı işlemleri, her iç ünite için
1 defa olmak kaydıyla genel
servis vanası üzerinden
yapılabilir.

Kablolama yöntemi: Paralel bağlantı
Kırmızı hat: Güç kablosu
Mavi hat: İletişim kablosu
Siyah hat: Bakır boru

Borulama kolaylığı
Dış üniteden iç ünitelere dağılan
bakır borular, 5U45LS1ERA
modelinde aşağıdan yukarıya
doğru sıralamayı takip etmek
zorunda değildir. Kompresörün
gücü sayesinde, kompresör yağı
otomatik olarak toplanabilir.

Kompresör
yağı akış
yönü

Genel servis vanası

Devreye alma & Bakım kolaylığı
> Kablolama & Borulama kontrol programı
Devreye alma esnasında PCB üzerinde varolan kontrol programı, her iç ünite
başına 10 dakika olmak üzere kablolama ve borulamayı otomatik olarak
kontrol eder. Kablolama ya da borulamada bir sorun olması durumunda,
dış ünite ekranında hata kodu belirterek teknik servis personelini uyarır ve
sorunsuz bir devreye alma süreci yaşanmasını sağlar.

> Servis Ekranı
Devreye alma ve
bakım esnasında
ünitede bir sorun
olması durumunda,
servis ekranı
üzerinde hata
kodu belirir.

> Kolayca sökülebilen bakım paneli
Bakım paneli dış
ünitenin yan yüzeyinde
yer alır ve sadece tek
bir vida sökülerek
kolayca çıkartılabilir.
Kompresörün çalışma
frekansı ve tüm hata
kodları paneldeki servis
ekranından izlenebilir.
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Tek bir
vidayı sökmek,
paneli çıkartmak
için yeterlidir.

> Devreye alma test yazılımı

> Kontrol vanası

Ünite kurulumundan
sonra devreye alma
esnasında, test yazılımını
kullanarak ünitenin
parametrelerini ve
performans eğrilerini
gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca hata kodlarını
test yazılımı aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.

1:3 dış ünitelerde
kontrol vanası,
1:4 ve 1:5 dış
ünitelerde genel
servis vanası
üzerinden
yüksek/alçak
basınç testlerini
yapabilirsiniz.

> Kış sezonunda ek soğutkan şarjı kolaylığı
Ek soğutkan şarjı

Servis teknisyenleri kış sezonlarında düşük
iç ortam sıcaklığı sebebiyle, soğutkan şarjı
yapmakta zorlanırlar. Zorunlu olarak soğutma
konumunda çalışma fonksiyonunun yardımıyla,
ek soğutkan şarjı rahatlıkla yapılabilir.

Geniş uygulama seçenekleri
Bakır borulama

Dış ortam çalışma aralıkları

iç ünite maks.15m. yukarıda

D.Ü.

Dış ortam sıcaklıklarına göre;
Soğutma konumunda: -10 oC / +46 oC
Isıtma konumunda: -15 oC / +24 oC

iç ünite maks.10m. aşağıda
Toplam borulama uzunluğu

İ.Ü.

İ.Ü.

İ.Ü.

İ.Ü.

100m.

46 CDB

Bireysel borulama uzunluğu

24 CDB

Soğutma

7,5m.

Düşük
sıcaklıkta
soğutma

25m.

-10 CDB

Isıtma
-15 CDB

Geniş frekans aralıkları
Kullanılan tüm DC komponentler, multi sistemlerin
50Hz ve 60Hz aralıklarda çalışmasını elverişli kılar.

Geniş voltaj aralıkları
Voltaj çalışma aralıkları: 208V - 240V
Voltajın dengesiz olduğu ortamlarda, geniş voltaj aralıkları sayesinde sistem daha güvenli çalışır.
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Başlıca Özellikler & Açıklamalar
Smart

Wi-Fi kontrolü

Grup
kontrol

Merkezi
kontrol

Kart sistemi

Klima sisteminizi
akıllı telefonunuz ya da
tabletinizden kontrol
edebilirsiniz.

Bir sistemde yer alan
çoklu üniteleri, kendi
içerisinde gruplayarak
kontrol edebilirsiniz.

Bir sistemde yer alan
çoklu üniteleri, merkezi
olarak kontrol
edebilirsiniz.

Ağırlıklı olarak otellerde
ve iş merkezlerinde
kullanılan kart sistemi,
bina yöneticilerinin
işini kolaylaştırarak,
enerji tasarrufunu
maksimize eder.

Süper sessiz

Rahat uyku modu

3D hava akışı

Uzun mesafeli
hava akışı

Akıllı kanat
yönlendirmesi

Çift yönlü
hava akışı

Frekans ayarlaması,
fan hızı kontrolü ve
hava akış tasarımı
gibi yenilikçi etkenler
sayesinde, ünite ses
seviyesi ciddi oranda
azaltılmıştır.

Uyku modu fonksiyonu
aktif hale getirildiğinde,
set sıcaklık değeri ve
iç ünite sesi seviyesi
maksimum konfor
şartlarını yakalar.

Dikey ve yatay kanat
hareketleri ile hava
akışı, doğal bir rüzgar
gibi hissedilir.

Yenilikçi fan motoru,
hava kanalı ve kanat
tasarımlarının yardımıyla
12m.’ye kadar hava
akışı yaratılır.

Soğutma konumunda
yukarıya, ısıtma konumunda
aşağıya bakan kanatlar,
havanın iç mekana
en ideal biçimde
dağılımını sağlar.

Konsol tipi klimalar
ısıtma konumunda çalışırken,
havanın çift yönlü akışı
mümkündür. Bu sayede,
havanın yer seviyesinde
sıcak olarak akışı
sağlanır.

Sol & sağ hava akışı

Otomatik modu
kendin ayarla

Otomatik modu

Sessiz modu

Turbo modu

4 yönlü
hava akışı

Yenilikçi motor ve kanat
tasarımı, hava akışını
yatayda salınım konumunda
otomatik olarak
çalıştırabilmenize imkan
sunar.

Klimanızın otomatik
mod aktifken, hangi set
sıcaklığında ısıtma
veya soğutma
yapacağını
ayarlayabilirsiniz.

Soğutma konumunda
26 oC, ısıtma konumunda
23 oC sabit set sıcaklıklarına
göre, ünite otomatik olarak
uygun gördüğü konumda
çalışır.

Kumanda üzerinden
“TURBO/QUIET”
tuşuna basarak,
klimanızı sessiz
modunda çalıştırabilirsiniz.

Kumanda üzerinden
“TURBO/QUIET”
tuşuna basarak,
klimanızı turbo
modunda çalıştırabilirsiniz.

İç ünite bulunduğu
konuma göre, 4 farklı
yöne hava akışı
gerçekleştirir.

Nano-Aqua

Negatif iyon

Taze hava

İç ortam havasını
temizleyerek, cildinizin
nem oranını korumasına
fayda sağlar.

İç ortam havasındaki
tozları ve bakterileri
yok ederek, sağlıklı
iç ortam koşulları
yaratır.

İç ortama taze hava
girişini mümkün kılar.

Konfor

Sağlık

Kurutma
fonksiyonu
Ünite soğutma yada
kurutma konumundayken,
evaporatör üzerinde
biriken tozlar yoğuşan
su tanecikleri ile
temizlenir.

İç ortamda bulunan küçük
toz taneciklerini kendi
üzerinde toplayarak, iç
ünite tarafından
emilmelerinin önüne geçer.

İç ortamda bulunan
zararlı bakterileri kendi
üzerinde toplayarak, iç
ünite tarafından
emilmelerinin ve kötü
kokular oluşmasının
önüne geçer.
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Sürekli olarak iç ortama
negatif iyon salgılar ve
zararlı bakterileri
yok eder.

Ünite kurutma konumunda
çalışırken, iç ünite fan motoru
hızını otomatik olarak
kontrol eder ve ideal
nem seviyesini yakalar.

Gösterge

Hayalet ekranlı
led gösterge

7 renkli led
gösterge

Double 8
gösterge

Otomatik
arıza teşhisi

İç ünite ön panelinin
altında gizli olarak
konumlanmıştır. İstenildiğinde
açılıp kapatılabilir.

7 renkli LED gösterge,
ünitenin çalışma
modunu renklerle
ifade eder.

Ortam ve set
sıcaklıklarını gösteren,
sade ve yalın
tasarlanmış ekrandır.

LED gösterge,
iç ünitede oluşabilecek
arızaları kısa kodlarla
ifade eder.

Performans

super match

Yüksek kaliteli
komponentler

180 o sine wave
DC inverter

Yüksek verimli
kompresör

o

-10 oC soğutma
o

DC motor

Yenilikçi Super match
teknolojisi, 100%
evrensel iç ve dış
ünitelerin kombinasyonunu
mümkün kılar.

Kullanılan yüksek kaliteli
komponentler, ürün ömrünü
ve performansını
maksimuma çıkarır.

180 sinüs dalgalı
DC inverter kontrol
teknolojisi, gerçek konfor
ve enerji tasarrufunu
garanti eder.

Dış ünitelerde kullanılan
yüksek kaliteli kompresör,
maksimum verimlilik
sağlar.

-10 C’ye varan
sert kış koşullarında,
soğutma konumunda
çalışabilecek şekilde
tasarlanmıştır.

Düşük ses seviyeli
DC fan motoru,
maksimum enerji
tasarrufu sunar.

Akıllı defrost

Geniş voltaj
aralığı

Sessiz çalışma

Hassas sıcaklık
kontrolü

3D hava kanadı

24 saat
zaman ayarı

Haier akıllı defrost
teknolojisi, sadece
gerektiğinde çalışarak
toplam defrost süresini
kısaltır.

Ünite 150V-264V
aralığında çalışabilecek
şekilde tasarlanmıştır.

En yüksek fan hızında
bile, sizi rahatsız
etmeyecek şekilde
çalışır.

Set sıcaklığı 0,5
derecelik farklarla
korunur.

Büyük hava kanadı,
havanın geniş bir açıyla
dağıtılmasını sağlar.

24 saatlik süre
içerisinde, açma ve
kapama ayarları
yapılabilir.

Haftalık
zaman ayarı

Güçlü mod

Otomatik
dikey salınım

3 dakika koruma

Uzun ömürlü
PCB

Otomatik
yeniden başlama

1 haftalık süre
içerisinde, açma ve
kapama ayarları
yapılabilir.

İç ortam set sıcaklığına
en kısa sürede
erişmenizi sağlar.

İç ünite hava kanatları,
dikey olarak otomatik
salınım işlemini
gerçekleştirir.

Kompresör üzerindeki
3 dakikalık koruma
fonksiyonu, kompresörü
olası zararlardan korur.

Haier PCB, 96 saat
boyunca 85 oC sıcaklıkta
ve 85% nem oranında
test edilir. PCB’nin
ömrü yaklaşık 10 yıldır.

Güç kesildiği ve
tekrar geri geldiği
durumlarda, ünite
önceki ayarlarıyla
çalışmaya devam eder.

Tasarım

3D panel

Entegre tasarım

Vana koruması

2 yönlü borulama
tasarımı

Yıkanabilir
panel

Blue Fin

Klima çalıştırıldığında
yukarı yönlü,
kapatıldığında
aşağı yönlü
hareket eder.

Drenaj tavası, alt kasa
ile entegre olarak
tasarlanmıştır.

Terminal bloğunu ve
vanaları çevreleyen
plastik kapaklar,
dış ünite için
koruma sağlarlar.

İç ünite bakır
boru bağlantısı,
her iki yönden de
yapılabilir.

İç ünite ön paneli
kolaylıkla yerinden
çıkartılabilir ve
yıkanabilir.

Mavi renkli alüminyum
katman, yoğuşma suyunun
akışkanlığını artırır ve
korozyon etkilerini
ortadan kaldırır.

Kompakt tasarım

Montaj kolaylığı

Dahili drenaj
pompası

Minimize edilmiş
üniteler stoklama, nakliye
ve kurulum kolaylığı sağlar.

Kompakt ünite ebatları
sayesinde kurulum
oldukça kolaydır.

Drenaj pompası,
iç üniteye
entegre edilmiştir.
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DIŞ ÜNİTE MODELLERİ

Yüksek
verimli
kompresör

180 o
sine wave
DC inverter

DC motor

Super match

Rahat
uyku
modu

Geniş
voltaj
aralığı

3 dakika
koruma

Dış Ünite Modeli
İç Ünite Modeli
Nominal
Performans
Verileri

Sezonsal
Performans
Verileri

Kapasite

Güç girişi

2U14CS2ERA(S) 2U18FS2ERA(S)
Nominal Btu/h
soğutma kW (min.
Nominal Btu/h
ısıtma
kW (min.
Soğutma kW (min.
Isıtma
kW (min.

EER/COP
Soğutma tasarım yükü (35 oC)
Isıtma tasarım yükü (-10 oC)
SEER/SCOP
Enerji sınıfı (soğutma/ısıtma)
Yıllık enerji tüketimi (soğutma)
Yıllık enerji tüketimi (ısıtma)

Performans

Kurulum

Çalışma
sıcaklıkları

2*AS12BS4HRA

6.1/4.0
A++/A+
235
1471

6.1/4.0
A++/A+
292
1821

maks.)
maks.)
maks.)
maks.)

kW
kW

kW
kW

Dış Ünite

Elektrik

AS09BS4HRA+
AS12BS4HRA

Güç girişi

Ph/V/Hz

Hava debisi (Y/O/D)
Ses gücü seviyesi (Y/O/D)
Ses basınç seviyesi (Y/O/D)
Net ölçüler (G/D/Y)
Kutulu ölçüler (G/D/Y)
Net/kutulu ağırlık
Kompresör tipi
Soğutkan tipi
Borulama/sıvı hattı
Borulama/gaz hattı
Toplam borulama uzunluğu
Bireysel borulama uzunluğu
İç/Dış arası kod farkı
İç/İç arası kod farkı
Soğutma (min. maks.)
Isıtma (min. maks.)

m 3 /h
dB(A)
dB(A)
mm.
mm.
kg.

(maks.)
(maks.)
(maks.)
(maks.)

mm.
mm.
m.
m.
m.
m.
o
C
o
C
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3U19FS1ERA

3U24GS1ERA

3*AS09BS4HRA

3*AS09BS4HRA

Yüksek
verimli
kompresör

180 o
sine wave
DC inverter

DC motor

Super match

Rahat
uyku
modu

Geniş
voltaj
aralığı

3 dakika
koruma

Dış Ünite Modeli
İç Ünite Modeli

Nominal
Performans
Verileri

Sezonsal
Performans
Verileri

Kapasite

Güç girişi

Nominal Btu/h
soğutma kW (min.
Nominal Btu/h
ısıtma
kW (min.
Soğutma kW (min.
Isıtma
kW (min.

EER/COP
Soğutma tasarım yükü (35 oC)
Isıtma tasarım yükü (-10 oC)
SEER/SCOP
Enerji sınıfı (soğutma/ısıtma)
Yıllık enerji tüketimi (soğutma)
Yıllık enerji tüketimi (ısıtma)

maks.)
maks.)
maks.)
maks.)

kW
kW

kW
kW

Dış Ünite

Elektrik
Performans

Kurulum

Çalışma
sıcaklıkları

Güç girişi

Ph/V/Hz

Hava debisi (Y/O/D)
Ses gücü seviyesi (Y/O/D)
Ses basınç seviyesi (Y/O/D)
Net ölçüler (G/D/Y)
Kutulu ölçüler (G/D/Y)
Net/kutulu ağırlık
Kompresör tipi
Soğutkan tipi
Borulama/sıvı hattı
Borulama/gaz hattı
Toplam borulama uzunluğu
Bireysel borulama uzunluğu
İç/Dış arası kod farkı
İç/İç arası kod farkı
Soğutma (min. maks.)
Isıtma (min. maks.)

m 3 /h
dB(A)
dB(A)
mm.
mm.
kg.

(maks.)
(maks.)
(maks.)
(maks.)

mm.
mm.
m.
m.
m.
m.
o
C
o
C
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4U26HS1ERA

4U30HS1ERA

5U34HS1ERA

5U45LS1ERA

3*AS09BS4HRA

4*AS09BS4HRA

4*AS09BS4HRA

2*AD09SS1ERA+
AD12SS1ERA+
AD18SS1ERA

AQUA SERİSİ

Nano-Aqua

3 dakika
koruma

Süper sessiz Otomatik modu Sessiz modu
kendin ayarla

24 saat
zaman ayarı

Super match

3D panel

Kompakt
tasarım

Vana
koruması

Model/iç ünite

Güçlü mod

Rahat uyku
modu

Sol & sağ
hava akışı

3D hava akışı

Akıllı kanat
Otomatik
yönlendirmesi yeniden başlama

Blue Fin

Yüksek kaliteli
komponentler

7 renkli led
gösterge

DC motor

Yüksek verimli 180o sine wave
kompresör
DC inverter

AS07QS2ERA

AS09QS2ERA

AS12QS2ERA

Soğutma tasarım yükü (35 oC) kW

2.63

2.63

3.50

Isıtma tasarım yükü (-10 oC)

kW

2.5

2.5

3.10

Güç girişi

Ph/V/Hz

Hava debisi (Y/O/D)

m 3 /h

600

600

620

Ses gücü seviyesi (Y/O/D)

dB(A)

YR-HBS01

YR-HBS01

YR-HBS01

Nominal soğutma

Btu/h
kW (min. maks.)

Kapasite

Nominal ısıtma

Btu/h
kW (min. maks.)

Elektrik verileri
Performans

Kurulum

Ses basınç seviyesi (Y/O/D)

dB(A)

Net ölçüler (G/D/Y)

mm.

Kutulu ölçüler (G/D/Y)

mm.

Net/kutulu ağırlık

kg.

Borulama/sıvı hattı

mm.

Borulama/gaz hattı

mm.

Kontrol

Standart
Opsiyonel
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NEBULA & BREZZA SERİSİ

Yüksek kaliteli
komponentler

Yüksek verimli
kompresör

Süper sessiz

Otomatik
modu

Sessiz modu

180osine wave
DC inverter

Wi-Fi
kontrolü

Uzun mesafeli
hava akışı

Kapasite

Nominal ısıtma

Rahat uyku
modu

Akıllı kanat
Otomatik
yönlendirmesi yeniden başlama

Btu/h

Elektrik verileri Güç girişi
Performans

Kurulum

Blue Fin

4.4(1.3~5.0)

Btu/h

18430

kW (min. maks.)

5.4(1.4~6.0)
4.4

kW

3.5

Ph/V/Hz

1/230/50

Hava debisi (Y/O/D)

m 3 /h

Ses gücü seviyesi (Y/O/D)

dB(A)

55

Ses basınç seviyesi (Y/O/D)

dB(A)

44/40/35/28

Net ölçüler (G/D/Y)

mm.

900/210/310

Kutulu ölçüler (G/D/Y)

mm.

991/313/399

Net/kutulu ağırlık

kg.

11.5/14

Borulama/sıvı hattı

mm.

6.35

Borulama/gaz hattı

mm.
Standart

Kontrol

24 saat
zaman ayarı

15010

kW (min. maks.)

Soğutma tasarım yükü (35 oC) kW
Isıtma tasarım yükü (-10 oC)

3 dakika
koruma

AS07NS1HRA AS09NS1HRA AS12NS1HRA AS15NS1HRA AS18NS1HRA AS24NS1HRA
AS07BS4HRA AS09BS4HRA AS12BS4HRA AS15BS4HRA AS18BS4HRA AS24BS4HRA

Model/iç ünite 1
Model/iç ünite 2
Nominal soğutma

Güçlü mod

700

YR-HG

YR-HG

YR-HG

Opsiyonel

9.52
YR-HG
/

* Nebula ç ün telerde, YR-HBS01 kodlu kablosuz kumanda standart olarak ürün kutusunda bulunur.
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YR-HG

YR-HG

ZIRCON SERİSİ

Süper sessiz

Negatif iyon

24 saat
zaman ayarı

Super match

Yıkanabilir
panel

Entegre
tasarım

Otomatik
modu

Uzun mesafeli
2 yönlü
hava akışı borulama tasarımı

Model/iç ünite
Nominal soğutma

Kapasite

Nominal ısıtma

Sessiz modu

Performans

Kurulum

kW (min. maks.)
Btu/h
kW (min. maks.)

Isıtma tasarım yükü (-10 o C)

kW

Güç girişi

Ph/V/Hz

Hava debisi (Y/O/D)

m 3 /h

Ses gücü seviyesi (Y/O/D)

dB(A)

Ses basınç seviyesi (Y/O/D)

dB(A)

Net ölçüler (G/D/Y)

mm.

Kutulu ölçüler (G/D/Y)

mm.

Net/kutulu ağırlık

kg.

Borulama/sıvı hattı

mm.

Borulama/gaz hattı

mm.

Kontrol

Rahat uyku
modu

3D hava kanadı

Otomatik
yeniden başlama

Blue Fin

Yüksek kaliteli
komponentler

Double 8
gösterge

DC motor

AS07ZB1HRA AS09ZB1HRA
Btu/h

Soğutma tasarım yükü (35 o C) kW

Elektrik
verileri

Güçlü mod

Standart
Opsiyonel
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3 dakika
koruma

Yüksek verimli 180o sine wave
kompresör
DC inverter

AS12ZB1HRA AS18ZD1HRA AS24ZE1HRA

KONSOL SERİSİ

Süper sessiz

Blue Fin

Yüksek kaliteli
komponentler

Double 8
gösterge

Otomatik
modu

Sessiz modu

Güçlü mod

Rahat uyku
modu

Nominal soğutma

AF09AS1ERA
Btu/h
kW (min. maks.)

Nominal ısıtma

Btu/h
kW (min. maks.)

Soğutma tasarım yükü (35 oC) kW
Isıtma tasarım yükü (-10 oC)

Elektrik verileri Güç girişi
Performans

Kurulum

kW
Ph/V/Hz

Hava debisi (Y/O/D)

m 3 /h

Ses gücü seviyesi (Y/O/D)

dB(A)

Ses basınç seviyesi (Y/O/D)

dB(A)

Net ölçüler (G/D/Y)

mm.

Kutulu ölçüler (G/D/Y)

mm.

Net/kutulu ağırlık

kg.

Borulama/sıvı hattı

mm.

Borulama/gaz hattı

mm.

Kontrol

Otomatik
yeniden başlama

3 dakika
koruma

24 saat
zaman ayarı

Super match

Yüksek verimli 180 osine wave
kompresör
DC inverter

Model/iç ünite

Kapasite

Çift yönlü
hava akışı

Standart
Opsiyonel
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AF12AS1ERA

AF18AS1ERA

KASET SERİSİ

Bakım kolaylığı
Bakım ya da arıza durumunda, servis teknisyeni
sadece iç ünite panelini açarak PCB’ye ulaşabilir.

Kurulum kolaylığı
“570mm x 570mm x 260mm” olan iç ünite ölçüleri,
“600mm x 600mm” ölçülerindeki asma tavanın kare
bloklarına kolayca yerleştirilir.

Taze hava girişi
İç ortam hava kalitesini arttırmak için, iç ünite
kasası üzerinde bulunan hava kanalı girişinden
dış ortama bağlantı yapılarak, iç ortama temiz
hava girişi sağlanabilir. Bu sayede, iç ortamda
sürekli aynı havayı hissetmek zorunda kalmazsınız.

Kompakt tasarım
240mm yüksekliğinde kompakt tasarıma sahip iç
ünite kasası, orjinal tavan ile asma tavan arasında
iç ünitenin kolayca yerleştirilmesini sağlar.

Otomatik
modu

Güçlü mod

Kart sistemi

Grup
kontrol

Merkezi
kontrol

Rahat uyku
modu

3 dakika
koruma

Haftalık
zaman ayarı

24 saat
zaman ayarı

Super match

-10 oC soğutma

Dahili drenaj
pompası

Model/iç ünite

Kapasite

Elektrik verileri
Performans

Kurulum

Sessiz çalışma

AB09CS2ERA
Btu/h
Nominal soğutma
kW (min. maks.)
Btu/h
Nominal ısıtma
kW (min. maks.)
Soğutma tasarım yükü (35 oC) kW
Isıtma tasarım yükü (-10 oC)
kW
Güç girişi
Ph/V/Hz
Hava debisi (Y/O/D)
m 3 /h
Ses gücü seviyesi (Y/O/D)
dB(A)
Ses basınç seviyesi (Y/O/D)
dB(A)
mm.
Net ölçüler (G/D/Y)
Kutulu ölçüler (G/D/Y)
mm.
Net/kutulu ağırlık
kg.
Borulama/sıvı hattı
mm.
Borulama/gaz hattı
mm.
Standart
Kontrol
Opsiyonel
Model
Net ölçüler (G/D/Y)
mm.
mm.
Kutulu ölçüler (G/D/Y)
kg.
Net/kutulu ağırlık
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Otomatik
dikey salınım

4 yönlü
hava akışı

Taze hava

Otomatik
yeniden başlama

AB12CS2ERA(S) AB18CS2ERA(S) AB24ES1ERA(S)

YER - TAVAN SERİSİ

Ultra ince iç ünite
Yer-tavan iç ünite çift drenaj tavalı
tasarıma sahiptir. Ultra ince iç ünite
kasası sadece 199mm yüksekliğindedir.

Geniş açılı hava akışı
100 o dikey ve 70 o yatay açılı hava
kanatları tasarımı, hava akışını
mükemmel bir biçimde kontrol eder.

3D hava akışı
Hava akış kanatları dikeyde otomatik,
yatayda manuel olarak kontrol edilir.
İç ortamda havanın en efektif biçimde
dağıtılması sağlanır.

Otomatik
modu

Güçlü mod

Kart sistemi

24 saat
zaman ayarı

Super match

-10 oC soğutma

Grup
kontrol

Merkezi
kontrol

Rahat uyku
modu

Sessiz çalışma

Otomatik
dikey salınım

AC12CS1ERA(S)

Model/iç ünite

Kapasite

Elektrik verileri
Performans

Kurulum
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Otomatik
yeniden başlama

AC18CS1ERA(S)

3 dakika
koruma

Haftalık
zaman ayarı

AC24CS1ERA(S)

SLIM LOW ESP
GİZLİ TAVAN SERİSİ

Ultra ince iç ünite
SLIM Low ESP gizli tavan iç ünite sadece
185mm yüksekliğindedir. Bu tasarım,
sektördeki en ince gizli tavan tipi iç ünitedir.

Süper sessiz
İç ünite üzerindeki fanın yenilikçi tasarımı,
efektif hava kanalı ve DC fan motoru, 21dB(A)
süper sessiz bir performans sağlar.

9,12,18,24K

Ayarlanabilir ESP
YR-E16 kodlu kablolu kumanda üzerinden
dış statik basıncı 0/10/20/30 Pa olarak
seçebilirsiniz.
9,12,18,24K

Dahili drenaj pompası (opsiyonel)
Slim Low ESP gizli tavan iç ünitelerde, ünite
üzerine entegre olarak bulunan dahili drenaj
pompası, kurulum esnasında teknik personelin
harcayacağı zamanı minimuma indirir.

DC motor

Otomatik
modu

Super match

Kompakt
tasarım

Güçlü mod

Kart sistemi

Grup
kontrol

Merkezi
kontrol

Rahat uyku
modu

Sessiz çalışma

Otomatik
yeniden başlama

-10 oC soğutma Dahili drenaj
pompası

* Yukarıda bulunan görsellerde yer alan ç ün te em ş ve üfleme menfezler ops yonel olarak satılmaktadır.
* Bu üründe, dah l drenaj pompası ops yonel olarak bulunmaktadır.
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3 dakika
koruma

Haftalık
zaman ayarı

24 saat
zaman ayarı

LOW ESP
GİZLİ TAVAN SERİSİ

Ultra ince iç ünite
Low ESP gizli tavan iç ünite sadece
220mm yüksekliğindedir.

Ayarlanabilir dönüş yönü
İç ünitenin arka ya da alt yüzeyinden
hava kanalı bağlantısı yapılarak,
ortam havasının dönüşü sağlanır.
Uygulamadaki tercihe göre, drenaj
yönü ünitenin sol ya da sağ tarafı
olarak seçilebilir.

Ayarlanabilir ESP
Ünitenin dış statik basıncı, 0 Pa ya da
25 Pa olarak ayarlanabilir.

Otomatik
modu

Güçlü mod

2 yönlü
borulama
tasarımı

-10 oC soğutma

Kart sistemi

Grup
kontrol

Merkezi
kontrol

Rahat uyku
modu

Sessiz
çalışma
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Otomatik
yeniden başlama

3 dakika
koruma

Haftalık
zaman ayarı

24 saat
zaman ayarı

Super match

MEDIUM ESP
GİZLİ TAVAN SERİSİ

Ultra ince iç ünite
Medium ESP gizli tavan iç ünite sadece
250mm yüksekliğindedir.

Süper sessiz
İç ünite üzerindeki fanın yenilikçi tasarımı,
efektif hava kanalı ve DC fan motoru,
süper sessiz bir performans sağlar.

Ayarlanabilir ESP
YR-E16 kodlu kablolu kumanda üzerinden
dış statik basıncı 10/30/50/70 Pa olarak
seçebilirsiniz.

Dahili drenaj pompası (opsiyonel)
Medium ESP gizli tavan iç ünitelerde, ünite
üzerine entegre olarak bulunan dahili drenaj
pompası, kurulum esnasında teknik personelin
harcayacağı zamanı minimuma indirir.

Otomatik
modu

Güçlü mod

Super match

Kompakt
tasarım

Kart sistemi

Grup
kontrol

Merkezi
kontrol

Rahat uyku
modu

Sessiz
çalışma

-10 oC soğutma Dahili drenaj
pompası
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Taze hava

Otomatik
yeniden başlama

3 dakika
koruma

Haftalık
zaman ayarı

24 saat
zaman ayarı

KONTROL SİSTEMLERİ
Kontrol Tipi

Tasarım

Model

Özellikler

Uyumluluk

BMS

*MRV&Super Match sistemlerle uyumluluk
*Maksimum 128 Super Match iç ünite
*İnternet kontrolü
*Bacnet IP, modbus IP, modbus RTU
protokolü konvertör
*Güç tüketim raporlaması

Wi-Fi
kiti

*Wi-Fi üzerinden bireysel kontrol
*Haftalık zaman ayarı

Tüm modeller

Dokunmatik
renkli
ekranlı
merkezi
kumanda

*Maksimum 25 dış ünite (3U-5U) sistemi
merkezi kontrol imkanı
*Maksimum 128 iç ünite (MRV+Super Match)
merkezi kontrol imkanı
*Bölgesel Kontrol
*Haftalık zaman ayarı

Tüm modeller

Mini
merkezi
kumanda

*Maksimum 6 dış ünite (3U-5U) sistemi
merkezi kontrol imkanı
*Maksimum 32 iç ünite (MRV+Super Match)
merkezi kontrol imkanı
*Haftalık zaman ayarı

Tüm modeller

Kablolu
kumanda

*Tek ünite kontrolü
*Maksimum 16 ünite grup kontrolü
*Zaman göstergesi
*Haftalık zaman ayarı
*Mod ayarı
*Sıcaklık, fan hızı ve salınım ayarı

Kaset
Yer-Tavan
Gizli tavan

Kablolu
kumanda

*Tek ünite kontrolü
*Maksimum 16 ünite grup kontrolü
*Zaman göstergesi
*Haftalık zaman ayarı
*Mod ayarı
*Sıcaklık, fan hızı ve salınım ayarı

Kaset
Yer-Tavan
Gizli tavan

Kablolu
kumanda

*Arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran
*86x86mm ürün ebadı, 13,05mm incelik
*Kolay kullanım ve kurulum

Kaset
Yer-Tavan
Gizli tavan

Kablosuz
kumanda

*Tek ünite kontrolü
*Farklı renklerle ayrıştırılmış soğutma, ısıtma,
kurutma ve sessiz butonları
*Zaman göstergesi
*Haftalık zaman ayarı
*Mod ayarı
*Sıcaklık, fan hızı ve salınım ayarı

Tüm modeller

Kablosuz
kumanda
alıcısı

*Gizli tavan tipi ünitelerde kablosuz kumanda
tipini algılayabilen alıcı göz

Gizli tavan

Ağ kartı

*Super Match iletişim protokolünü,
485 iletişim protokolüne çevirebilen
ağ kartı

Kaset
Yer-Tavan
Gizli tavan
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Kaset
Yer-Tavan
Gizli tavan

2019

Klima
Sistemleri
Türkiye Distribütörü:
B HVAC Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.
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