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У сучасному світі, в якому на першому місці виступає індивідуалізм і різноплановість, 
принцип «один для кожного» більше неактуальний. Споживачі бажають, щоб до них 
ставилися з повагою і пропонували те, що підходить саме їх індивідуальності.
Haier прислухається до ваших потреб, щоб щиро зрозуміти, що відбувається у вашому 
житті, про що ви думаєте, про що мрієте. Кожен з вас може отримати універсальне 
рішення для дому, на яке ви заслуговуєте: просте і функціональне, вишукане або 
яскраве.
Як лідер у своїй галузі, Haier розробляє інноваційні продукти і рішення, перетворюючи 
робочий процес в організовану глобальну платформу, де можливо легко і швидко 
об'єднати внутрішні і зовнішні ресурси. Ми віримо в те, що даний підхід допомагає нам 
виправдовувати ваші очікування в світі, що швидко змінюється. 
Приєднуйтесь до мережі Haier. Створюйте нові можливості.

Про бренд
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СУПЕРТИХИЙ

3D повітряний потік

Інтелектуальний повітряний потік

Шум від кондиціонера турбує вас? Насолоджуйтесь ідеальною тишею до 15 дБ (А), використовуючи потужні 
кондиціонери Haier.
Haier вивів на новий рівень технологію контролю шуму, оптимізувавши дизайн повітропроводу та вентилятора 
перехресного потоку. Активізуйте режим, натиснувши клавішу «Тихий» на пульті керування.

Для швидкого створення комфортного мікроклімату і отримання ефекту природної циркуляції повітря передбачено 
автоматичне узгодження гойдання здвоєних горизонтальних заслінок і жалюзі з вертикальними стулками, що 
направляють повітряний потік вправо і вліво, вгору і вниз. Керування здійснюється за допомогою дистанційного пульта.

У цьому режимі відбувається більш рівномірна циркуляція повітря в приміщенні, що виключає можливість 
виникнення протягів. Залежно від обраного режиму подвійні повітрянорозподільчі заслонки позиціонуються 
таким чином, щоб уникнути безпосереднього попадання повітряного потоку на людину.

Комфорт

5 позицій регулювання вертикального повітряного потоку 6 позицій регулювання горизонтального повітряного потоку

В режимі обігрівуВ режимі охолодження
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ФУНКЦІЯ SELF-CLEAN
Загальновизнано, що пил накопичується на випарнику внутрішнього блоку при використанні кондиціонера. Через 
деякий час ситуація почне погіршуватися і це обов‘язково викличе низку проблем: 

Чисте повітря

Для вирішення цих проблем Haier розробила першу в галузі технологію самоочищення. Інноваційна технологія self-clean 
передбачає видалення мікробів, бактерій, грибка та інших шкідливих мікроорганізмів, які накопичуються між пластинами 
теплообмінника методом виморожування. Після активації функції очищення, кондиціонер переходить в режим обмерзання 
випарника внутрішнього блоку з подальшою відтайкою теплообмінника. Утворений конденсат найбільш ефективно видаляє 
забруднення між пластинами випарника. Таким чином функція self-clean гарантує очищення випарника до 99,9%. Haier Air 
Conditioning розробила і запатентувала цю інноваційну технологію в Китаї, Таїланді та країнах Індійського субконтиненту 
і Європи. 

Пил полегшує зростання і передачу 
бактерій, впливаючи на якість 
повітряного потоку і нашого 
здоров'я;

Забруднення в випарнику знижує 
ефективність охолодження 
кондиціонерів на 15-30%.

Незручно і дорого проводити ручну 
очистку випарника.

11



Чисте повітря

NANO-AQUA ГЕНЕРАТОР
Nano-Aqua генератор іонізує молекули води, розщеплюючи їх на іони водню (H +) і кисню (О2), які з’єднуються в 
гідроксид-радикали (ОН) або пероксид водню Н2О2, знищуючи бактерії за рахунок зміни їх молекулярної структури.

Внутрішній вентилятор

Випарник

Нано-аква генератор являє собою здвоєну пластину, яка складається з блоку охолодження, тобто в якому одна 
сторона поглинає тепло, а інша віддає. Утворений конденсат в цьому випадку служить електролітом і через 
електрод отримує розряд високої напруги. Під впливом напруги відбувається вивільнення тепла і реакція 
електролізу, тобто відбувається іонізація повітря.

Принцип дії

Нано-аква 
генератор збирає 
вологу з повітря, 
перетворюючи її в 
конденсат, а потім 
охолоджує її

До утвореного 
конденсату 
застосовується 
розряд високої 
напруги

На виході 
утворюється 
нано-аква іон

1 2 3

Ультрафіолетова лампа
УФ-лампа, вбудована у внутрішній блок, формує ультрафіолетові промені з довжиною хвилі 254 нм. Лампа 
ефективно видаляє шкідливі мікроорганізми, бактерії, віруси, що знаходяться в приміщенні, а також знезаражує 
теплообмінник. Особливо сильно бактерицидний ефект УФ-випромінювання проявляється в повітрі, воді та на 
поверхні матеріалів.

УФ-промені Зона проникнення

Позитивні і негативні іони Активне
окислення

Органіч.
сполуки 

Аміак, формальдигід,
ацетадегід, оцетова кислота,

ендотоксини та ін. в повітрі12



Функція Puricool

IFD фільтр 
Удосконалений фільтр інтегрований 
у внутрішній блок дозволяє більш 
ретельне очищення повітря. Він 
являє собою сітку площею 8180 см² 
з 6816 отворами, які абсорбують 
забруднення у повітрі, що проникає 
крізь них.

Потужне очищення повітря
CADR швидкість подачі чистого повітря до 300м³/год для моделей 18K. 
Це дозволяє кондиціонеру з функцією Puricool очищати повітря в кімнаті 
всього за 15 хвилин.

Ніяких додаткових витрат у майбутньому
Фільтр IFD - це зйомна конструкція. Якщо фільтр забруднении після 
тривалого використання, його можна повторно використовувати після 
миття, не купуючи новий фільтр.

SMART нагадування
Датчик забруднення нагадує про 
необхідність очистки фільтра. 
Індикатор змінює зелений колір 
на червоний, коли фільтр потребує 
чистки.

Дизайн внутрішнього блоку
Під час активації функції, IFD 
фільтр пересувається  таким 
чином, щоб перекрити місце входу 
повітря. Після того, як функція 
відпрацювала свій цикл, фільтр 
приховується, щоб не заважати 
повітряному потоку. 

За допомогою інтегрованого до внутрішнього блоку супер фільтру IFD функція очищає повітря у приміщенні. 

Чисте повітря
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Інтелектуальне керування

WI-FI КЕРУВАННЯ

Керування кліматом через Інтернет

Функція керування через Wi-Fi Haier доступна за наявності модуля Wi-Fi і маршрутизатора, а також після установки 
програми Smart Air App на будь-який інтелектуальний пристрій користувача.
Перед початком роботи необхідно завантажити додаток, який доступний на AppStore (для пристроїв Apple) або 
PlayStore (для пристроїв на базі ОС Android), запустити додаток і виконати реєстрацію. Після успішної реєстрації 
необхідно додати кондиціонери в список керування. Тепер ви можете зі зручністю управляти кліматом в будинку 
в будь-якому місці і будь-який час.
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Користувач може 
програмувати час 
увімкнення та 
вимкнення на 
кожен день.

Керування через Wi-Fi є опційним для деяких моделей кондиціонерів Haier, тому вам потрібно встановити модуль 
Wi-Fi вручну. Модуль має плагін USB, який легко встановлюється. 

Тижневий таймер

Нижче наведені деякі функції, якими ви можете користуватися встановивши додаток Haier Smart Air 2.

Користувач може 
налаштувати свій 
індивідуальний графік 
нічного режиму.

Графік нічного режиму

При виникненні помилки на 
дисплеї буде відображатись 
відповідний код, що 
дозволить швидко 
діагностувати неполадки.

Повідомлення про помилку

Надсилає користувачеві 
регулярні повідомлення 
щодо очищення фільтра.

Smart нагадування
Можливість керування 
кондиціонером через 
Wi-Fi або 3G мережу.

Зручність керування

Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa

Користувач може 
керувати декількома 
кондиціонерами.

Групове керування
3G/4G

Індивідуальне керування

Вимкніть живлення та відкрийте
панель

Зніміть Wi-Fi кришку

Підключіть Wi-Fi модуль 

Вставте Wi-Fi кришку назад та 
закрийте панель.

Підключення USB-модуля

GLOBAL NO.1Користувач може 
програмувати час 
увімкнення та 
вимкнення на 
кожен день.
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Wi-Fi вручну. Модуль має плагін USB, який легко встановлюється. 

Тижневий таймер

Нижче наведені деякі функції, якими ви можете користуватися встановивши додаток Haier Smart Air 2.
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налаштувати свій 
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GLOBAL NO.1

Інтелектуальне керування
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Eкологічно чисте повітря

Новітня технологія контролю потужності «180 ° Sine wave DC- 
Inverter» зі 180 ° синусоїдальним струмом підвищує швидкість 
і точність керування компресором. У порівнянні зі звичайною 
технологією зі стандартним 120 ° струмом прямокутної форми 
надає наступні переваги:
• досягнення заданої температури набагато швидше, за 

рахунок більш широкого діапазону робочих частот;
• низький рівень шуму;
• знижена вібрація;
• збільшений ресурс роботи;
• можливість роботи при більш широкому діапазоні напруги і 

частоти струму.
У кондиціонерах Haier використовуються компресори тільки 
відомих світових виробників: Mitsubishi Electric, Hitachi, Panasonic 
та інші.

Компресор 
Компресор Двигун

ІНВЕРТОРНЕ КЕРУВАННЯ ПО ТЕХНОЛОГІЇ A-PAM
Завдяки впровадженню нової технології частотної модуляції змінного струму A-PAM інверторні кондиціонери Haier 
стабільніше працюють на низьких частотах (115 Гц), економніше витрачають енергію і ефективніше працюють на 
високих частотах.
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ШВИДКА ТА ЛЕГКА УСТАНОВКА
Завдяки впровадженню нової технології частотної модуляції змінного струму A-PAM інверторні кондиціонери Haier 
стабільніше працюють на низьких частотах (115 Гц), економніше витрачають енергію і ефективніше працюють на 
високих частотах

За допомогою поліпшеного дизайну, монтажну 
плиту легко відцентрувати і швидко зробити 
необхідні виміри.

Економія часу завдяки збільшеному простору 
для прокладання дренажних і фреонових труб.

Розширений простір і додатковий фіксуючий 
зажим скоротить час установки.

Демонтувати двигун і провести сервісне 
обслуговування можливо без вилучення 
випарника.

Демонтаж і технічне обслуговування плати 
може здійснюватися без розбору корпусу 
внутрішнього блоку.

Приєднати труби і живлення можливо знявши 
кришку панелі.

Покращена монтажна плита

Зручний монтаж труб

Легкий фіксуючий зажим

Легка та швидка заміна двигуна

Легка та швидка заміна плати PCB

Зйомна нижня панель

Технологічність
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Умовні позначення

Комфорт

Супертихий 
режим

Завдяки вдосконаленій конструкції 
і спеціальним алгоритмом роботи 
вдалося знизити рівень шуму до 
максимально низького.

Зміна 
направлення 

повітря по 
вертикалі

Функція зміни напрямку повітря дозволяє  
задавати жалюзі в 5 різних позицій по 
вертикалі.

Режим TURBO 

Режим працює за допомогою кнопки 
TURBO / Quiet на пульті, після чого 
кондиціонер переходить в інтенсивний 
режим роботи, що характеризується 
швидким виходом на задану 
температуру.

Інтелектуальний 
повітряний потік

У цьому режимі відбувається рівномірна 
циркуляція повітря в приміщенні, що виключає 
можливість неприємного обдування повітрям. 
В режимі охолодження повітряний потік 
направляється вгору, а в режимі обігріву - 
вертикально вниз.

Зміна направ-
лення повітря 

по горизонталі

Функція зміни напрямку повітря 
дозволяє задавати жалюзі в 5 різних 
позицій, направляючи повітря в 5 різних 
напрямках по горизонталі.

3D 
повітряний потік

Застосування інноваційної технології 
розсіювання повітря, заснованої на 
випадковій зміні швидкості обертання 
вентилятора і тривимірному розподілі повітря, 
забезпечуючи найкращу циркуляцію повітря в 
приміщенні.

Безшумна 
робота

Спеціальна конструкція вентилятора 
внутрішнього блоку та встановлені 
лопасті під кутом забезпечують 
плавний повітряний потік і тиху роботу.

Теплий старт

Після увімкнення кондиціонера в режим 
обігріву, подача повітря відбувається із 
затримкою, запобігаючи обдув холодним 
повітрям.

Комфортний 
сон

Працюючи в режимі «Сон», система 
автоматично регулює температуру 
і швидкість обертання вентилятора 
внутрішнього блоку відповідно до 
спеціального алгоритму, що сприяє  
більш здоровому сну.

Удосконалена 
подача            
повітря

Вдосконалений дизайн вентилятора і 
оптимізований повітропровід забезпечують 
максимальну довжину повітряного струменя 
до 12+ м.

Здоров'я

Nano-Aqua 
генератор

Високоефективний модуль очищення, 
іонізації і зволоження повітря.

Анти- 
грибковий 

фільтр

Антигрибковий фільтр поглинає найменші 
частинки пилу і видаляє неприємні запахи. 
Фільтр легко миється.

Фільтр тонкої 
очистки

Ефективно затримує найдрібніші 
частинки пилу, комах та інші 
забруднення повітряного середовища.

Автоматична 
очистка 

випарника

Завдяки гідрофільному покриттю нового 
покоління пил з випарника видаляється 
швидко рухомим конденсатом, варто тільки 
ввімкнути кондиціонер в режимі охолодження 
або осушення.

Осушення
Режим осушення дозволяє автомати- 
но підтримувати відносну вологість 
повітря в діапазоні від 35 до 60%.

УФ-лампа

УФ-промені знищують молекулярну структуру 
ДНК шкідливих мікроорганізмів і бактерій, 
завдяки чому досягається стерилізуючий 
ефект без застосування додаткових хімікатів. 

Фільтр 3М Новітній повітряний фільтр з двома 
активними шарами.

Puricool

Вдосконалений IFD фільтр повітря, 
інтегрований у функцію Puricool здатний 
знешкодити найдрібніші часточки 
забруднення. 

Функція 
самоочистки

Активація функції self-clean очищає 
випаровувач кондиціонера від пилу і 
бактерій методом виморожування.

Wind-Free

Технологія Wind-Free ефективно підтримує 
комфортний рівень прохолоди в приміщенні 
без неприємного відчуття холодного потоку 
повітря.

Інтелектуальне керування

Wi-Fi 
керування

Функція дистанційного керування 
кондиціонером через Wi-Fi дозволяє 
віддалено здійснювати повноцінне 
управління кондиціонером.

Функція 
Ecopilot

Функція працює завдяки датчикам присутності 
та світла. Завдяки чому система автоматично 
адаптується та регулює температуру повітря.

Карта вкл./ 
викл. для 

готелів

Функція контролює увімкнення та 
вимкнення системи кондиціонування. 
Спеціально розроблена для зручності 
керування кондиціонерами  у готелях.

Есо sensor
Інтелектуальний датчик руху умовно ділить 
приміщення на дві зони в діапазоні 120º та 
радіусі 8 метрів.
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Конструктивні особливості

Прихований LED-
дисплей

Коли кондиціонер вимкнений, LED-
дисплей стає невидимим, зливаючись з 
передньою панеллю.

Інтегрований 
дренажний 

піддон
Дренажний піддон вбудований в основу 
блоку, що робить його компактним.

Дисплей «88»

Зручний, добре читабельний дисплей, 
на якому відображається установлена 
температура в момент налаштування та 
кімнатна температура в процесі роботи 
кондиціонера.

2 направлення 
підключення 
дренажного 

трубопровода

Дренажні та фреонові трубопроводи 
можуть бути підключені як зліва, так і 
справа.

Само- 
діагностика

Відображення на дисплеї блоку коду 
помилки або несправності.

Антикорозійний 
захист

Спеціальне антикорозійне покриття Blue 
Fin теплообмінника зовнішнього блоку. 
Колір покриття - синій кобальт.

Легкий і швидкий 
монтаж

Приєднати труби і живлення можливо 
знявши кришку піддону, легкий фіксуючий 
зажим.

Підігрів 
піддону

Спеціально вдосконалена конструкція 
нижньої панелі зовнішнього блоку з 
нагрівачем для запобігання замерзання і 
додатковими зливними отворами.

Надійність

Налаштовуваний 
автоматичний 

режим

Підтримка комфортної температури в 
міжсезоння шляхом самостійного вибору 
оптимального режиму і температури.

Інверторне  
керування 
A-PAM DC 

Inverter

Технологія керування продуктивністю  
компресора A-PAM дозволяє зменшити 
рівень шуму, знизити вібрацію, збільшити 
надійність електродвигуна.

Автоматичне 
обрання режиму

Підтримка комфортної температури 
в міжсезоння шляхом автоматичного 
перемикання в оптимальний режим, 
виходячи з фіксованої температури 
23°С в режимі обігріву та 26°С в режимі 
охолодження.

Широкий 
діапазон 
напруги

Допустимий діапазон напруги для 
інверторних моделей від 150 до 264 В.

Super Match Моделі можуть використовуватися, як в 
спліт, так і в мультиспліт-комбінаціях

24-год таймер
Робота по таймеру дозволяє автоматично 
підтримувати заданий параметр 
температури у приміщенні. 

Робота в режимі 
обігріву до -30°С

Оптимізація конструкції кондиціонера 
(електронагрівач компресора, спеціальна 
програма відтаювання) дозволяють 
експлуатацію при температурах до -30°С.

180°С 
синусої- 

дальний 
струм

Застосування інверторного керування 
дозволяє значно знизити споживання 
електроенергії. У кондиціонерах Haier 
застосовується одна з найсучасніших 
технологій инверторного керування DC- 
Inverter з 180 °С синусоїдальним струмом.

Робота в режимі 
охолодження до 

-15°С

Кондиціонер може працювати в широкому 
діапазоні температур і ефективно 
охолоджувати повітря навіть при вуличній 
температурі -15°С.

Авторестарт

Функція «Авторестарт» автоматично 
відновить останній режим роботи 
кондиціонера після усунення проблем з 
електроживленням, забезпечуючи безпеку 
і зручність в роботі.

Робота в режимі 
обігріва  

до -15°С

Оптимізація конструкції кондиціонера 
(електронагрівач компресора, спеціальна 
програма відтаювання) дозволяють 
експлуатацію при температурах до -15°С.

Захист 
компресора

Для захисту компресора від пошкоджень 
при частих увімкнення передбачена 
трихвилинна затримка.

10°С 
Технічне 

опалення

Спеціальна функція дозволяє підтримувати 
температуру повітря в приміщенні 
не нижче 10°С, щоб не допустити 
переохолодження в режимі обігріву.

Інтелектуальне  
відтаювання

Відтаювання виконується тільки при 
необхідності, що дозволяє скоротити 
енергетичні втрати і підвищити 
комфортність за рахунок скорочення часу 
нагріву теплообмінника зовнішнього блоку 
під час роботи системи в режимі «Тепло».

Електричний 
нагрівач

Оснащення зовнішнього блоку 
електричним нагрівачем для забезпечення 
відтаювання в зимовий період.
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Ідеальне співвідношення ціни і якості
Tibio Inverter -20°С

AS20TADHRA-CL / 1U20YEEFRA
AS25TADHRA-CL / 1U25BEEFRA
AS35TADHRA-CL / 1U35MEEFRA
AS50TDDHRA-CL / 1U50MEEFRA
AS68TEDHRA-CL / 1U68REEFRA-1

Непомітна робота кондиціонера в режимі «Тихий» створить комфортні умови та стане запорукою сприятливої атмосфери 
в будь-якому приміщенні. У кондиціонері застосовується вдосконалена технологія контролю шуму, завдяки чому вдалося 
знизити рівень шуму до 20 дБ (А).

Супертихий

Спеціальна вдосконалена конструкція нижньої панелі зовнішнього блоку з підігрівом та додатковими зливними отворами 
запобігають зупинці роботи системи, причинені замерзанням дренажної води (для моделей 25, 35, 50, 68). 

Підігрів піддону

A++/A+

Інноваційна технологія self-clean передбачає  видалення, мікробів, бактерій, грибка та інших шкідливих мікроорганізмів, які 
накопичуються між пластинами теплообмінника методом виморожування. Після активації функції очищення, кондиціонер 
переходить в режим обмерзання випарника внутрішнього блоку з подальшою віддтайкою теплообмінника. Утворений 
конденсат найбільш ефективно видаляє забруднення між пластинами випарника. Таким чином функція self-clean гарантує 
очищення випарника до 99,9%.

Функція Self-clean

Self-clean

34



Tibio Inverter -20°С

внутрішній блок AS20TADHRA-CL AS25TADHRA-CL AS35TADHRA-CL AS50TDDHRA-CL AS68TEDHRA-CL

зовнішній блок 1U20YEEFRA 1U25BEEFRA 1U35MEEFRA 1U50MEEFRA 1U68REEFRA-1

Холодопродуктивність (min-max) кВт 2,05 (0,5-3,0) 2,6 (0,8-3,4) 3,6 (1,0-4,0) 5,0 (1,3-5,8) 7,0 (2,2-8,5)

Теплопродуктивність (min-max) кВт 2,8 (0,5-3,4) 2,9 (1,0-3,8) 3,7 (1,1-4,6) 5,2 (1,4-6,0) 8,1 (2,4-10,0)

Споживча потужність
охолодження кВт 0,63 (0,2-1,0) 0,8 (0,3-1,4) 1,11 (0,3-1,5) 1,46 (0,4-2,0) 2,16 (0,7-2,9)

обігрів кВт 0,81 (0,2-1,2) 0,78 (0,3-1,4) 0,99 (0,4-1,5) 1,4 (0,52-2,5) 2,18 (0,7-2,9)

SEER 6,8 6,2 6,4 6.1 7.1

SCOP 4.1 4.1 4,1 4.0 4.0

Напруга живлення Ф/В/Гц 1/230/50

Діапазон зовнішньої робочої температури °С охолодження від -10°С до +43°С, обігрів від -20°С до +24°С

Витрата повітря м3/год 450 500 550 900 1 200

Тип фреону R32

Заправка фреона г 500 500 620 900 1200

Щорічне споживання 
енергії 

охолодження
кВт/год

106 147 197 287 350

обігрів 649 819 1092 1610 1963

Внутрішній блок

Рівень шуму  дБ(А) 19/26/31/35 20/28/32/37 21/29/33/38 28/35/40/44 30/37/43/47

Габарити внутрішнього блока (ШхГхВ) мм 820х195х280 820x195x280 820x195x280 1008x225x318 1125x240x335

Габарити в упаковці (ШхГхВ) мм 909х279х355 909x279x355 909x279x355 1085x329x403 1206x342x418

Вага внутрішнього блоку кг 8,4 8,4 8,4 11,6 14

Вага в упаковці кг 10,5 10,5 10,5 14,4 17,5

Зовнішній блок

Компресор Hitachi Panasonic Hitachi Hitachi Hitachi

Рівень шуму дБ(A) 47 47 48 53 52

Габарити зовнішнього блока (ШхГхВ) мм 700x245x544 780х245х540 800х275х553 800х275х553 890x353x697

Габарити в упаковці (ШхГхВ) мм 845x320x593 920х351х620  954х409х625  954х409х625 1046x460x780

Вага зовнішнього блока/в упаковці кг 22,7/25,2 27/30 27/30,3 32,7/36,5 47,3/52,3

Максимальна довжина/перепад висот м 15/10 15/10 15/10 25/15 25/15

Діаметр труб
рідинна мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

газова мм 9,52 9,52 9,52 12,70 12,70

Умови експлуатації. 
Температура всередині приміщення: охолодження 27⁰С DB/19⁰С WB; обігрів 20⁰С DB. 
Температура назовні приміщення: охолодження 35⁰С DB/24⁰С WB; обігрів 7⁰С DB/6⁰С WB. (DB – сухий термометр, WB – вологий 
термометр)

Основні 
характеристики

Комфортний сон

Захист 
компресора

Wi-Fi керування

Інтелектуальний 
повітряний потік

24-часовий таймер

Прихований 
LED-дисплей

Автоматичний выбір 
режиму

Зовнішній блок Пульт USB Wi-Fi (опція)

Підігрів піддону

(крім моделі 20)

(опційно)
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Схеми електричних з’єднань

Автомат 16А, електроживлення до зовнішнього блоку 3 х 1,5 мм2, міжблочний зв’язок 4 х 1,5мм2

Автомат 16А, електроживлення до зовнішнього блоку 3 х 1,5 мм2, міжблочний зв’язок 5 х 1,5мм2 (Для JADE 4 х 1,5мм2)

Автомат 25А, електроживлення до зовнішнього блоку 3 х 2,5 мм2, міжблочний зв’язок 6 х 1,5мм2

Автомат 16А, електроживлення до зовнішнього блоку 3 х 2,5 мм2, міжблочний зв’язок 5 х 1,5мм2 (Для JADE 4 х 1,5мм2)

Автомат 25А, електроживлення до зовнішнього блоку 3 х 2,5 мм2, міжблочний зв’язок 4 х 1,5мм2

Усі настінні блоки ІНВЕРТОРНОГО типу 25, 35 (крім JADE):

Усі моделі JADE та настінні блоки НЕ ІНВЕРТОРНОГО типу 25, 35:

Усі настінні блоки НЕ ІНВЕРТОРНОГО типу 68:

Усі моделі JADE та настінні блоки НЕ ІНВЕРТОРНОГО типу 50:

Усі настінні блоки ІНВЕРТОРНОГО типу 50, 68 (крім JADE):

1 фаза,
220‒230 В,
50 Гц

1 фаза,
220‒230 В,
50 Гц

Автомат захисту

Автомат захисту

1 фаза,
220‒230 В,
50 Гц

1 фаза,
220‒230 В,
50 Гц

Автомат захисту

Автомат захисту

1 фаза,
220‒230 В,
50 Гц

1 фаза,
220‒230 В,
50 Гц

Автомат захисту

Автомат захисту

Для 25, 35: 3х1,5 мм2

Для 50, 68: 3х2,5 мм2

Для 25, 35: 3х1,5 мм2

Для 50: 3х2,5 мм2

Для 68: 3х2,5 мм2

Для 25, 35, 50, 68: 4х1,5 мм2

Для 25, 36, 50: 4х1,5 мм2

Для 68: 6х1,5 мм2
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