2020 Кліматичне обладнання

БРЕНД CHIGO ТА КОМПАНІЯ AERAS
CHIGO Air Conditioning - один з найбільших світових
виробників систем кондиціонування з потужною
виробничою базою та інфраструктурою, яка має
широку лінійку обладнання і глобальну мережу
продажу. У 2012 році CHIGO вперше випускає
кондиціонер, яким можна керувати за допомогою
хмарного сервісу. У 2015 році CHIGO запустила самий
інтелектуальний кондиціонер у світі - серії Smart
King. CHIGO має найбільшу в світі виробничу базу,
площею 3,000,000м²; щорічно виготовляє більше
10 мільйонів кондиціонерів; торгові представники і
дистриб`ютори більш ніж в 200 країнах світу. Надалі
ми будемо продовжувати будувати гармонійне
комерційне середовище з нашими численними
партнерами і впевнено триматися на хвилі
глобалізації.

ТО В «ТО РГО В И Й Д І М А Е РАС » - п р о ф е с і й н а
компанія, яка розширює партнерську і дилерську
м е р е жу, з а й м а є т ь с я о п то в и м и п р о д а ж а м и
систем вентиляції та кондиціонування, а також є
ексклюзивним представником обладнання CHIGO
на території України.
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Піктограми
Комфорт

Здоров`я
Самоочищення теплообмінника

Осушення
Ця функція дозволяє знизити в приміщенні рівень
вологості повітря.

Натиснувши кнопку «Clean» проведеться швидке
очищення теплообмінника від пилу, за рахунок
рясного утворення конденсату і його просушуванню.

Режим Турбо

Фільтр «Холодного каталізу»

Ця функція дозволяє максимально швидко нагріти, або
охолодити приміщення.

Застосування такої технології дозволяє ефективно
видаляти формальдегіди.

Технологія тривимірного розподілу

Іонізатор

Ця технологія дозволяє рівномірно розподілити повітря
по всьому об'єму приміщення.

Насичення іонами усуває неприємні запахи і робить
повітря свіжим.

Інтелектуальне розморожування

Лізоцимовий фільтр

Удосконалення цього режиму призвело до скорочення
його тривалості. І повернення до нагрівання
приміщення якомога швидше.

Лізоцим подібно катехіну має бактерицидну дію та
впливає на інші групи вірусів і бактерій.

Додатковий нагрівач

Фотокаталітичний фільтр

Вбудований додатковий нагрівач дозволяє збільшити
потужність обігріву.

Усуває бактерії і неприємні запахи, регенерується під
впливом світла.

Надтиха робота

Фільтр з вітаміном С

Збільшено діаметр вентилятора, при цьому вдалося
домогтися високої продуктивності, і низького
рівня шуму.

Прихований дисплей
Інформація про роботу кондиціонера проектується на
лицьовій панелі.

Вітамін С позитивно впливає на здоров'я шкіри,
зміцнює імунітет і знімає стрес.

Энергоефективність
Покриття конденсатора (Golden Fin)

Режим сну

Антикорозійний захист.

В режимі охолодження протягом першої години з
моменту активації режиму Sleep відбувається підвищення
температури в приміщенні на 1 ° C, протягом другої години
ще на 2 ° C. Таким чином, збільшується рівень комфорту і
знижується енергоспоживання.

Споживання електроенергії в режимі
очікування 0.5 Вт

Зручність

Мідні трубки з внутрішньою нарізкою

Функції внутрішнього захисту і самодіагностики

Завдяки внутрішній нарізці збільшена площа
внутрішньої поверхні труби. Внутрішня накатка
дозволяє підвищити турбулентність потоку
холодильного агента і тим самим збільшити
ефективність процесу тепловіддачі (збільшення
ефективності на 20-30% в порівнянні з гладкою
трубою).

Ця функція дозволяє відображати коди несправностей на
дисплеї внутрішнього блоку.

Режим ECO +

Таймер на 24 години
Користувач виставляє необхідний час автоматичного пуску
і зупинки кондиціонера.

Кондиціонер працює в режимі підвищеної
продуктивності (максимальна швидкість обертання
вентилятора і висока швидкість обертання компресора)
з метою швидшого досягнення заданої температури.
При цьому заощаджується до 30% енергії для спліт
систем і до 20% для систем з колонними внутрішніми
блоками.

Включення кондиціонера при відсутності
пульта керування
Включення кондиціонера при
відсутності пульта керування.

Дві точки виведення дренажу
Дві точки відведення дренажу дозволяють полегшити
монтаж.

Інше
6-ти шарове антикорозійне покриття

Управління за допомогою Wi-Fi
Кондиціонером можна керувати через WiFi за допомогою
смартфона, планшета або комп'ютера.
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Широкий допустимий діапазон напруги

Пожежобезпечна конструкція

Спеціально спроектований компресор дозволяє працювати
обладнанню при напрузі в мережі від 170В до 253В, без
наслідків для обладнання.

Функція “Follow me”
Датчик, що є в ПДК постійно вимірює температуру
повітря навколо ПДК - це значення відправляється
на кондиціонер. Таким чином керування роботою
кондиціонера відбувається не по температурі повітря на
вході в кондиціонер, а по температурі повітря навколо
ПДК, створюючи мікроклімат в локальній зоні.

Зовнішній блок покритий шістьма шарами
антикорозійного покриття, що забезпечує довгий
термін служби навіть в складних умовах.

EVA

Дренажна труба EVA
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2016
CHIGO отримав дві нагороди
в області сучасних технологій і
комплексного виробництва.

CHIGO в списку 500
найдорожчих брендів
2020 року.

2012
CHIGO вперше випускає
кондиціонер, керувати
яким можна за допомогою
хмарного сервісу.

2015

2020

2017
CHIGO починає виробництво
кондиціонера «Smart King
IV-Model 200», який отримав
високі оцінки і був визнаний
кращим в галузі.

CHIGO випускає обладнання
серії Smart King яке було
удостоєно нагороди «Найбільш
інтелектуальний кондиціонер
в світі».
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Бренд CHIGO
CHIGO Air Conditioning - один з найбільших світових виробників систем кондиціонування з потужною
виробничою базою та інфраструктурою, яка має широку лінійку обладнання і глобальну мережу
продажів.
CHIGO побудувала сувору систему контролю якості для розробок і виробництва продукту,
перевірки сировини і готового продукту. Більше 200 процесів контролю якості забезпечує
стабільність якості продукту.

Контроль на
виробництві

Контроль якості
сировини

Перевірка
якості готової
продукції

Контроль якості
нових продуктів

29 потужних лабораторій, з більш ніж 300 одиницями новітнього обладнання.

CHIGO отримала дозволи TMP і WTDP органів сертифікації UL, TUV, SGS і Intertek. Було протестовано
понад 108 модельних рядів і підтверджено відповідність 21 міжнародному стандарту.
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Лицьова панель

Компресор

Вироблена за унікальною технологією
лиття під тиском. Завдяки спеціальній
фінішній обробці має гладку поверхню.

Високоефективний компресор
магнітноелектричного типу. У роторі такого
компресора використовуються постійні
магніти. Це дозволило досягти високої
ефективності в широкому діапазоні частот
роботи.

Тангенціальний вентилятор

Двигун

Збільшено діаметр вентилятора,
при цьому вдалося досягти високої
продуктивності і низького рівня шуму.

Безщітковий електродвигун з більш плавним
пуском і плавним регулюванням швидкості
обертання.

Чіпсет

Конденсатор

Застосовується новий чіпсет
(Основний чіп + DSP чіп).

Для захисту конденсатора від
корозії використовується спеціальне
антикорозійне покриття GoldenFin.

Електронно-розширювальний
клапан

Мідні трубки з внутрішньої
нарізкою

Досягнута висока точність керування
роботою електронно-розширювального
вентиля, для досягнення більш
комфортного охолодження і нагріву
приміщення.

Завдяки внутрішній нарізці збільшена площа
внутрішньої поверхні труби. Внутрішня
накатка дозволяє підвищити турбулентність
потоку холодоагенту і тим самим збільшити
ефективність процесу тепловіддачі.
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3D DC інвертор, висока ефективність
та енергозбереження
Поєднуючи високопродуктивний компресор постійного струму і
DC двигуна постійного струму з повною системою управління для
внутрішнього / зовнішнього блоків, істотно поліпшується робота
кондиціонера і забезпечується постійне регулювання швидкості
роботи двигунів і витрати холодоагенту відповідно до умов, що
змінюються. Кондиціонер працює на охолодження / обігрів в
енергозберігаючому режимі з максимальною ефективністю.

Споживання енергії

CHIGO - повністю DC інверторна технологія
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Двигун внутрішнього
блоку DC

Двигун зовнішнього
блоку DC

Компресор постійного
струму DC

Двигун постійного струму,
керований постійним
магнітним полем, забезпечує
енергоефективність та ультратиху роботу у широкому
діапазоні швидкостей.

Високопродуктивний двигун
зовнішнього блоку постійного
струму забезпечує кращу
енергоефективність і надійну
роботу у широкому діапазоні
швидкостей.

Надійна робота, висока потужність,
висока ефективність і економія
електроенергії.

Амплітудно-імпульсна модуляція
Дозволяє домогтися більш гладкої синусоїди живлення, для
більш плавної від мінімальної до максимальної ефективної
роботи компресора.
Переваги нової технології:
1. Ширший робочий діапазон частот і напруг
2. Більш висока енергоефективність
3. Зведені до мінімуму стрибки живлення, що подаються
на компресор
4. Робота компресора більш плавна

Синусоїда

Прямокутна хвиля (120°)
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Більш екологічний
Екологічний холодоагент R32, R290
Міжнародно визнані екологічні холодоагенти відповідають
міжнародним стандартам екологічної безпеки та
енергоефективності.

Енергозбереження
Потенціал руйнування озонового шару ODP дорівнює нулю, не
завдає шкоди озоновому шару Землі.

У порівнянні з холодоагентом R410A

GWP

R410A VS

-66%
GWP

-99.9%
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Енергоефективність

+2-9%

Більш здоровий
Фільтр високої щільності
У порівнянні зі звичайним пиловим фільтром, фільтр високої щільності може
ефективно видаляти пил та інші речовини, що забруднюють повітря.

Фільтр Холодного каталізу

Негативні іони

Усуває летючі органічні сполуки, такі як
формальдегіди, шкідливі випари і запахи.

Вивільняє негативні іони, усуває запахи, пил
і сигаретний дим, роблячи повітря свіжим і
корисним.

Антибактеріальний фільтр з іонами
срібла

Фільтр з вітаміном С

Виділяє іони металів з антибактеріальними
властивостями, антибактеріологічна
ефективність проти анаеробних бактерій і
стафілокока може досягати 99,97%.

Здатний ефективно зменшити розмноження
бактерій, роблячи повітря чистішим і свіжим.

Автоматичне очищення

Захист від цвілі

В режимі охолодження вентилятор внутрішнього
блоку продовжує роботу, до 120 секунд видаляючи
вологу з поверхні випарника і очищаючи випарник.

Після того, як кондиціонер вимкнули, вентилятор
в приміщенні продовжує працювати на низьких
обертах, до 180 сек. Волога всередині кондиціонера
видаляється, тим самим запобігаючи утворенню
цвілі і неприємних запахів всередині блоку при
наступних включеннях пристрою.
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Легке обслуговування
Проста конструкція блоку і оптимізований процес монтажу, забезпечує більш легку установку і
обслуговування кондиціонера, заощаджуючи ваш час.

Забезпечує більше положень для фіксації
жалюзі подачі повітря, гарантуючи
поліпшену адаптацію при роботі і запобігає
несправностям під час роботи.

Інтегрована конструкція базової і середньої
рами забезпечує більш раціональні і точні
структури, а також просте і легке виконання
процесів розбирання та складання.

Застосована конструкція лопатей забезпечує
високу ефективність.

Дві точки для відводу дренажу
забезпечують гнучкість і простоту
монтажних робіт.

14 CHANGE IS GOING

Легке обслуговування
Панель настінного блоку може бути
нахилена під кутом 30 °, що забезпечує
просте підключення фреонопроводів при
монтажі.

У новій конструкції блоку, доступ до
електроніки забезпечується шляхом
підняття кришки блоку.

Застосована в блоці конструкція, яка
об'єднує корпус блоку і основу, спрощує і
прискорює складання і усуває проблему
витоку води.

Більш міцна монтажна пластина забезпечує
якіснішу установку, а порожній простір
в основі покращує продуктивність
теплообмінника випарника.

Решітка подачі повітря блоку і вісь двигуна
з'єднані пластиковим обертовим валом, для
захисту користувача від випадкових дотиків
обертових елементів (і захищаючи від можливих
ударів струму) забезпечуючи поліпшену безпеку.

Кришка електроніки оснащена
аварійним вимикачем, для запобігання
безпосереднього контакту пальця з
аварійним вимикачем, завдяки чому
робота більш безпечна.

Кожух двигуна фіксується тільки одним
гвинтом, який дуже легко монтувати /
демонтувати.

Двигун можна легко зняти, витягнувши
його збоку. Потрібно розбирання.
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Більш надійний
Високоякісний компрес
Забезпечує стабільну потужність для надійної роботи, використовуючи
високоякісні компресори відомих брендів.

Потрійний захист

Чіп

Забезпечує своєчасний захист компресора,
керуючої електроніки і двигуна в разі
нестандартних ситуацій і будь-яких збоїв.

Реалізує точний контроль і комплексний захист,
використовуючи кращу в галузі електроніку для
забезпечення стабільної роботи.

Розподільна коробка

Позолочені пластини

Розподільна коробка виготовлена з вогнетривких
матеріалів 5VA, має покриття з вогнетривкого
листового металу, і має оптимізовані характеристики
герметизації, ефективно запобігає загорянню, а
також забезпечує надійність і безпеку.

Покращує ефективність теплообміну і витримує
солоне повітря, дощ і інші чинники, які призводять
до корозії.
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Більш надійний
Широкий діапазон робочих (допустимих) напруг
Кондиціонер можна вмикати і експлуатувати при напрузі 170В-265В, уникаючи
пошкоджень блоку, викликаних нестабільною напругою.

Внутрішня різьба
мідних трубопроводів

Функції внутрішнього захисту
і самодіагностики

Високоякісна мідна труба з внутрішньою
нарізкою різьблення разом з передовою
технологією виробництва робить продукт більш
довговічним і надійним.

Ця функція дозволяє відображати коди
несправностей на дисплеї внутрішнього блоку.

Електронна плата керування стійка
до високих температур

Двигуни внутрішнього і зовнішнього
блоків DC постійного струму

Остання технологія захисту від тепловиділення
може забезпечити надійність електронної
плати керування при високих температурах і
стабільну роботу кондиціонерів в умовах високої
температури.

Двигуни постійного струму, виготовлені з
використанням передових технологій, поєднують
в собі оптимізовану технологію контролю
швидкості, завдяки чому робота блоку більш тиха,
більш ефективна і стабільна. Рівень шуму
змінюється від мінімального до максимальног від
швидкості вентилятора.
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Високопродуктивний компресор
Заснована в 2012 році, Guangdong Chigo Precision Machinery Co., Ltd (GCPM) є
професійним виробником компресорів, що повністю належить CHIGO. На основі
передової японської технології GCPM виготовляє компресори, котрі застосовуються до
холодильного обладнання в різних частинах світу. Зараз, він має щорічну продуктивну
потужність понад 3 млн. од.
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Більше функцій

Побутовий мульти-спліт
До одного зовнішнього блоку можна підключати
до п'яти внутрішніх блоків, що значно економить
місце під час монтажу.

З'єднуюча зовнішній блок і внутрішній
блок труба максимально довжиною
до 30 метрів, а висотою до 20 метрів,
гнучке встановлення.

Остання технологія захисту від
тепловиділення може забезпечити
надійність електронної плати керування
при високих температурах і стабільну
роботу кондиціонерів в умовах високої
температури.

Охолодження до -15°C /
Обігрів до -25°C

Подача повітря 4D
Горизонтальна і вертикальна конструкція
дефлектора (решітки) повітряного потоку,
забезпечує всебічну подачу повітря,
заповнюючи повітряним потоком всі кути
приміщення.

Кондиціонер може працювати нормально,
забезпечуючи охолодження або нагрів
при низьких температурах навколишнього
середовища (тільки для деяких продуктів)

Режим сну
Кондиціонер автоматично збільшує (в режимі охолодження) або знижує (у режимі обігріву) температуру
в приміщенні на 2-5 ° C протягом перших 2-3 годин роботи після активації функції, після чого перестає
змінювати температуру забезпечуючи комфортні умови для сну і запобігає переохолодженню /
перегріванню людини в нічний час.
30 C

27 C

29 C
28 C

26 C

27 C
25 C

26 C
25 C

24 C

Час

0

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10

Час

0

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10
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Більше функцій
Швидке охолодження

Експлуатація -30°C~60°C

Кондиціонер працює на високій частоті
компресора для досягнення протягом
30-секунд швидкого охолодження.

Завдяки широкому діапазону робочих
температур кондиціонер може працювати
безперебійно в екстремальних кліматичних
умовах і при екстремальних температурах.

Точне вимірювання
температури

Точна підтримка температури
(±0.5oC)

Датчик температури в приміщенні встановлено
з правого боку внутрішнього блоку. Датчик
вимірює температуру і досягає більш точного
визначення температури в приміщенні

Зміна продуктивності обладнання відбувається
шляхом регулювання швидкості обертання
компресора - дозволяє досягати тієї
продуктивності, яка необхідна в конкретний
момент часу.

0.5 C

Час

Великий і широкий потік повітря
Завдяки використанню технології чисельного моделювання CFD і оптимізації системи повітропроводів, потік повітря
був збільшений більш ніж на 20%, а відстань подачі повітря збільшилася з 15 до 18 м.
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Більше функцій
Потужне охолодження

Тихіша робота

Інженери CHIGO оптимізували вентилятор і
поліпшили випарник, щоб поліпшити ефективність
охолодження. При номінальному робочому стані
і стандартній напрузі ефективність підвищена не
більш ніж на 9% .

Комплексне вдосконалення системи розподілу
повітря дозволило досягти найнижчого в галузі
рівня шуму.

Двигун постійного струму DC

Краще з'єднання

У порівнянні з двигунами змінного струму, двигун
постійного струму має більш широкий діапазон
регулювання швидкості, менше енергоспоживання
і більш низький рівень шуму.

Великий і малий отвори труби, зарезервовані
на виході труби, необов'язкові і призначені
для забезпечення кращого з'єднання між
виходом труби і штуцером, що також запобігає
потраплянню сторонніх предметів.

Ефективність

100

DC мотор

80
60
40
20
0

АC мотор

200

400

600

800

1000

Швидкість

Біла порцелянова панель

Вдосконалений зовнішній вигляд

Забезпечує блиск, простий і модний дизайн
використовуючи технологію обробки
поверхні з глянцевим блиском порцеляни.

Цілісна кришка блоку, немає різниці в кольорі
кришки блоку і корпусу, забезпечує більш
рівномірний колір кондиціонера.

Антикорозійна технологія

Світлодіодний дисплей з м'яким світлом

Зовнішній блок використовує 6-шарову
антикорозійну технологію, і виглядає новим
навіть під тривалим впливом атмосферних
явищ таких як сонце, дощ.

Дисплей прихований всередині блоку. У тому
випадку, коли батарея не використовувалася
протягом 30 секунд дисплей автоматично гасне, а
яскравість зменшується до 30%.
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CHANGE

IS GOING
Побутові кондиціонери
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NEW LOTUS

Стандартно

Режим
сну

Опція

Режим
Турбо

Захист від
холодних
потоків

Таймер на
24 години

LOTUS (INVERTER) (ВНУТРІШНІЙ БЛОК) / (ЗОВНІШНІЙ БЛОК)
Електроживлення

В/ф/Гц

Підведення електроживлення
Потужність

Споживана потужність

Робочий струм

Функції
Інтелектуальне Температурна
внутрішнього
розморожування компенсація
захисту та
самодіагностики

Функція
“Followme”

Додатковий
нагрівач

CS/СU-25V-L20

CS/СU-35V-L20

CS/СU-50V-L20

CS/СU-70V-L20

220~240В/1Ф/50Гц

220~240В/1Ф/50Гц

220~240В/1Ф/50Гц

220~240В/1Ф/50Гц

Внутрішній блок

Внутрішній блок

Внутрішній блок

Внутрішній блок

Охолодження

кВт

2.65 (1.60~3.30)

3.50 (1.80~3.90)

5.0 (1.40~5.50)

6.10 (1.90~6.50)

Обігрів

кВт

2.90 (1.30~3.60)

3.70 (1.70~4.20)

5.0 (1.25~5.90)

6.10 (1.50~7.00)

Охолодження

Вт

790 (380~1250)

1090 (500~1490)

1555 (360~1950)

1900 (460~2200)

Обігрів

Вт

730 (320~1100)

1025 (480~1350)

1385 (370~1850)

1790 (450~2100)

Охолодження

A

3.5 (1.8~5.5)

4.8 (2.7~6.8)

6.8 (1.6~8.5)

8.3 (2.4~9.7)

Обігрів

A

3.2 (1.5~4.8)

4.5 (2.2~6.3)

6.0 (1.6~8.1)

7.8 (2.4~9.4)

EER / (SEER)

3.35

3.21

3.21

3.21

COP / (SCOP)

3.97

3.61

3.61

3.41

Витрати повітря
Рівень шуму

Діапазон робочих температур

Габаритні розміри (ДxГxВ)

Вага нето/бруто

Внутрішній блок

м3/год

600

600

650

1100

Внутрішній блок

дБ(A)

34~42

29~41

30~42

45~56

Зовнішній блок

дБ(A)

52

53

55

65

Охолодження
Обігрів

Діаметри труб холодоагенту

Максимальні довжини фреонопроводів

780х276х202

780х276х202

850х276х202

1055х313х240

Упаковка

мм

950х367х305

950х367х305

1020х367х305

1258х400х328

Зовнішній блок

мм

715х235х540

715х235х540

850х295х605

850х295х605

Упаковка

мм

851х335х600

851х335х600

995х415х690

995х415х690

В.Б.

кг

10/12

10/12

11/13

16/20

З.Б.

кг

28/31

28/31

40/45

41/48

R410A/700

R410A/750

R410A/1280

R410A/1960

Роторний

Роторний

Роторний

Роторний

GMCC (TOSHIBA)

GMCC (TOSHIBA)

HIGHLY (HITACHI)

HIGHLY (HITACHI)

тип/г
Тип
Бренд
Рідина

мм

Ø6.35

Ø6.35

Ø6.35

Ø6.35

Газ

мм

Ø9.52

Ø9.52

Ø12.7

Ø12.7

Довжина

м

15

15

15

15

Перепад висот

м

5

5

5

5

м

3

3

3

3

довжина фреонопроводів
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-15…+34

мм

Мінімальна рекомендована

Електричні підключення кабелів

°С

Внутрішній блок

Холодоагент/Заправка
Компресор

-10…+43

Кабель живлення

мм2

3x1.5

3x1.5

3x2.5

3x2.5

Міжблочний
кабель

мм2

4x1.5

4x1.5

4x2.5

4x2.5

NEW LOTUS
Габаритні розміри

B
H1

A

C
L2
L1

D1

Внутрішні блоки
A, мм

В, мм

С, мм

CS-25V-L20

МОДЕЛЬ

780

276

202

CS-35V-L20

780

276

202

CS-50V-L20

850

276

202

CS-70V-L20

1055

313

240

Зовнішні блоки
L1, мм

L2, мм

D1, мм

H1, мм

CS-25V-L20

МОДЕЛЬ

715

420

235

540

CS-35V-L20

715

420

235

540

CS-50V-L20

850

505

295

605

CS-70V-L20

850

505

295

605

Схеми електричного підключення

1

1

1

1

3
4

3

3
4

3

L

•
•

L

CS/CU-25V-L20
CS/CU-35V-L20

•
•

CS/CU-50V-L20
CS/CU-70V-L20
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LOTUS

Стандартно

Режим
сну

Опція

Режим
Турбо

Захист від
холодних
потоків

Таймер на
24 години

LOTUS (INVERTER) (ВНУТРІШНІЙ БЛОК) / (ЗОВНІШНІЙ БЛОК)
Електроживлення

В/ф/Гц

Підведення електроживлення
Потужність

Споживана потужність

Робочий струм

Функції
Інтелектуальне Температурна
внутрішнього
розморожування компенсація
захисту та
самодіагностики

Функція
“Followme”

Додатковий
нагрівач

CS/СU-25V-L19

CS/СU-35V-L19

CS/СU-50V-L19

CS/СU-70V-L19

220~240В/1Ф/50Гц

220~240В/1Ф/50Гц

220~240В/1Ф/50Гц

220~240В/1Ф/50Гц

Внутрішній блок

Внутрішній блок

Внутрішній блок

Внутрішній блок

Охолодження

кВт

2.65 (1.60~3.30)

3.50 (1.80~3.90)

5.0 (1.40~5.50)

6.10 (1.90~6.50)

Обігрів

кВт

2.90 (1.30~3.60)

3.70 (1.70~4.20)

5.0 (1.25~5.90)

6.10 (1.50~7.00)

Охолодження

Вт

790 (380~1250)

1090 (500~1490)

1560 (360~1950)

1900 (460~2200)

Обігрів

Вт

730 (320~1100)

1025 (480~1350)

1385 (370~1850)

1790 (450~2100)

Охолодження

A

3.5 (1.8~5.5)

4.8 (2.7~6.8)

6.8 (1.6~8.5)

8.3 (2.4~9.7)

Обігрів

A

3.2 (1.5~4.8)

4.5 (2.2~6.3)

6.0 (1.6~8.1)

7.8 (2.4~9.4)

EER / (SEER)

3.35

3.21

3.21

3.21

COP / (SCOP)

3.97

3.61

3.61

3.41

Витрати повітря
Рівень шуму

Діапазон робочих температур

Габаритні розміри (ДxГxВ)

Вага нето/бруто

Внутрішній блок

м3/год

600

600

650

1100

Внутрішній блок

дБ(A)

34~42

29~41

30~42

45~56

Зовнішній блок

дБ(A)

52

53

55

65

Охолодження
Обігрів

Діаметри труб холодоагенту

Максимальні довжини фреонопроводів

780х276х202

780х276х202

850х276х202

1055х313х240

Упаковка

мм

950х367х305

950х367х305

1020х367х305

1258х400х328

Зовнішній блок

мм

715х235х540

715х235х540

850х295х605

850х295х605

Упаковка

мм

851х335х600

851х335х600

995х415х690

995х415х690

В.Б.

кг

10/12

10/12

11/13

16/20

З.Б.

кг

27/29

28/33

40/45

41/48

R410A/700

R410A/750

R410A/1280

R410A/1960

Роторний

Роторний

Роторний

Роторний

GMCC (TOSHIBA)

GMCC (TOSHIBA)

HIGHLY (HITACHI)

HIGHLY (HITACHI)

тип/г
Тип
Бренд
Рідина

мм

Ø6.35

Ø6.35

Ø6.35

Ø6.35

Газ

мм

Ø9.52

Ø9.52

Ø12.7

Ø12.7

Довжина

м

15

15

15

15

Перепад висот

м

5

5

5

5

м

3

3

3

3

довжина фреонопроводів
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-15…+34

мм

Мінімальна рекомендована

Електричні підключення кабелів

°С

Внутрішній блок

Холодоагент/Заправка
Компресор

-10…+43

Кабель живлення

мм2

3x1.5

3x1.5

3x2.5

3x2.5

Міжблочний
кабель

мм2

4x1.5

4x1.5

4x2.5

4x2.5

LOTUS
Габаритні розміри

H1

B

A
C

L2
L1

D1

Внутрішні блоки
A, мм

В, мм

С, мм

CS-25V-L20

МОДЕЛЬ

867

278

219

CS-35V-L20

867

278

219

CS-50V-L20

990

301

230

CS-70V-L20

1171

304

250

Зовнішні блоки
L1, мм

L2, мм

D1, мм

H1, мм

CS-25V-L20

МОДЕЛЬ

715

420

235

538

CS-35V-L20

715

420

235

538

CS-50V-L20

850

505

295

606

CS-70V-L20

850

505

295

606

Схеми електричного підключення

1

1

1

1

3
4

3

3
4

3

L

•
•

L

CS/CU-25V-L20
CS/CU-35V-L20

•
•

CS/CU-50V-L20
CS/CU-70V-L20
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Пульти керування

˚˚

RS485
RS485
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