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Торгова марка C&H (COOPER&HUNTER) належить компанії СOOPERANDHUNTER INTERNATIONAL CORPORATION 
(USPTO / United States Patent&Trademark / № 4494682)

Наслідуючи кращі традиції компаній - лідерів, в області виробництва кліматичного обладнання у США, у 2003 році 
Компанія COOPER&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION почала виробництво широкого спектра кліматичного 
обладнання під власною ТМ.

Дві ідеології, два напрямки, два лідери об'єдналися, щоб створювати новий продукт. Вишуканий дизайн, відповідний 
модному тренду, ергономіка та комфорт, об'єдналися з інноваційними розробками, сучасною технологією і високою 
якістю.

«COMFORT INNOVATIONS» - ці слова стали гаслом бренду COOPER&HUNTER.

COOPER&HUNTER - міжнародний кліматичний бренд. Географія продажів охоплює велику кількість країн на різних 
континентах і постійно розширюється, що є доказом здобутої популярністі торгової марки.

Про компанію

ПРОДАЖI КЛIМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ COOPER&HUNTER

Австрія, Азербайджан, Албанія, Бангладеш, Бельгія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Великобританія, 
Вірменія, Гана, Гвінея, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Йорданія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Косово, Латвія, Ліван, 
Литва, Македонія, Мальта, Марокко, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, ОАЕ, Палестина, ПАР, Польща, 
Росія, Румунія, Сальвадор, Сербія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, США, Сьєрра-Леоне, Туреччина, Угорщина, 
Україна, Фінляндія, Хорватія, Чорногорія, Чехія, Швеція, Шрі-Ланка.

https://cooper-hunter.com.ua/
https://cooper-hunter.com.ua/
https://proficlimate.com.ua/prodazha/konditsionery-bytovye/nastennye/cooperhunter/
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“COOPER AND HUNTER”:
ПРОЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

“WE SAVE THE PLANET”.
Восени 2019 року, глобальний бренд 
кліматичної техніки "Cooper&Hunter" оголосив 
про початок реалізації довгострокового проекту 
"We save the Planet" (Ми рятуємо планету). Він 
охоплює всі країни, де здійснюється продаж 
кліматичної техніки "Cooper&Hunter" (Більше 
45 країн), включаючи Україну.

За визначенням, корпоративна соціальна 
відповідальність - це добровільний внесок 
бізнесу у соціальну, економічну та екологічну 
сферу, пов'язаний безпосередньо з основною 
діяльністю компанії.
Компанією прийнято рішення про стратегічну 
і системну підтримку екологічних, спортивних 
та соціальнозначущих акцій.

СИМВОЛІКОЮ ПРОЕКТУ СТАВ ЛОГОТИП
із гаслом «WE SAVE THE PLANET».“У рамках реалізації даного проекту, найбільший виробник кліматичного обладнання «Cooper&Hunter» взяв 

на себе ряд зобов’язань і анонсував проведення заходів, реалізація яких, у довгостроковій перспективі, буде 
сприяти поліпшенню екології, збереженню озонового шару, відновленню парків, скверів та інших зелених на-
саджень, зменшенню викидів шкідливих речовин, оздоровленню населення.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ ПЕРЕДБАЧАЄ 
НАСТУПНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:

1
«Cooper&Hunter» зобов’язується дотримуватися, під час виробництва кліматичного облад-
нання, найвищих стандартів якості, що забезпечують використання озонобезпечного фреону 
R32, потенціал глобального потепління, якого знижений більш ніж на 65%, у порівнянні з 
попереднім поколінням фреону - R410А. Дане зобов’язання поширюється на всі країни, у яких 
реалізується обладнання C&H, незалежно від сертифікаційних вимог кожної з країн, а також 
на всі лінійки обладнання: від преміум, до економ класу.

https://proficlimate.com.ua/r-32/
https://cooper-hunter.com.ua/about/
https://cooper-hunter.com.ua/articles/cooperhunter-realizuet-proekt-we-save-the-planet-my-spasaem-planetu/
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Комфортні інновації 
Сooper&Hunter

Ультранизька частота
обертання компресора
Істотна економія 
електроенергії

Refrigerant R410A
Екологічно-безпечний
Ефективне охолодження
Refrigerant R32
Низький потенціал глобального 
потепління (GWP)
Нульовий потенціал виснаження 
озонового шару (ODP)

автоматична адаптацiя
напруги (96-265В)
Дозволяє уникнути пошкоджень
Більш стабільна робота

сучасний високошвидкiсний
мiкропроцесор
Інтелектуальне керування всіма 
режимами експлуатації обладнання

Безшумна робота
Неймовiрно низький рiвень 
шуму - до 18 дБА)
Максимальний комфорт

надiйнiсть роботи
Контроль якості на
всіх етапах виробництва
Чудові характеристики і висока 
продуктивність

точний
температурний контроль
Точність підтримки заданих 
параметрів температури повітря 
до 0,5

Турбо-режим
Високошвидкісне досягнення 
необхідної температури
Швидке охолодження і швидкий 
обігрів приміщення

безперервна робота
Працює у режимах від максимуму 
до мінімуму, не відключаючись,
економить електроенергію

ТЕХНОЛОГIЯ I-ACTION 

ПЕРЕВАГИ I-ACTION:

Інженери компанії Cooper&Нunter розробили унікальну 
технологію I-Action.

Принцип роботи інверторних кондиціонерів С&H, на основі даної 
технології, вигідно відрізняється від спліт-систем зі звичайним 
типом компресора. За рахунок змінної швидкості обертання 
ротора електродвигуна, забезпечується змінна продуктивність 
компресору. Компресор працює виключно з продуктивністю, 
необхідній системі. Відсутні постійні пуски і зупинки, як наслідок, 
високі пускові струми і, відповідно, високе споживання енергії. 
Завдяки високоточному контролю, побутовий кондиціонер 
підтримує комфортний мікроклімат у приміщенні без різких 
коливань, у широкому діапазоні температур зовнішнього повітря.

Інверторні кондіцінери С&H - це високотехнологічні системи, 
керовані новітнім вбудованим мікропроцесором, на основі 
технології I-Action.

Система керування низькочастотним двигуном, запобігає не 
тільки вібрації компресора при роботі на малих обертах, а й при 
максимально низькій частоті обертання (1Гц) забезпечується 
його стабільна робота і моментальне реагування на зміну 
теплового навантаження у приміщенні. За рахунок цього, рівень 
енергозбереження зростає, а також підвищується надійність 
і зручність експлуатації інверторних міні-спліт систем С&H. 
Завдяки технології I-Action, робота кондиціонера стабільна навіть 
при стрибках напруги у мережі, у діапазоні від 96 до 265 В.

При досягненні заданої температури, компресор не вимикається, 
а працює стабільно, з високою ефективністю, навіть на малих 
обертах, споживаючи при цьому всього 40 Вт/год.

Таким чином, Cooper&Hunter економить електроенергію до 50%, 
значно збільшуючи термін використання техніки.

R410A
R32
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CH 7-SKY Technology
УНIКАЛЬНА ТЕХНОЛОГIЯ ТОТАЛЬНОГО ОЧИЩЕННЯ ПОВIТРЯ

CH 7-SKY
Technology

Argentum IoN - це фільтр з іонами срібла. Фільтр має покриття, що містить іони срібла. Вони відомі 
своїми антисептичними властивостями. Іони срібла нейтралізують різні мікроорганізми, вбивають 
і значно знижують активність бактерій, вірусів, грибків, руйнуючи їхню внутрішню структуру, 
забезпечуючи безперервне і суперефективне очищення. Фільтр очищує повітря і запобігає 
зростаннюю мікроорганізмів у приміщенні, на фільтрі кондиціонеру, робить повітря чистим і 
здоровим.

Acaro-Clean - фільтр ефективно видаляє з приміщення пилових кліщів. Він оброблений 
спеціальними речовинами, які знешкоджують кліщів і перешкоджають їх розмноженню.

Catechin Absorb - блокує активність вірусів і бактерій. У тому числі, таких небезпечних як 
стафілокок, стрептокок, сальмонела та інші. Катехін - це природний антисептик, який міститься у 
листі зеленого чаю.

Chitin Protect - має протимікробну дію. Основна складова хітину - це хітозан, він є пасткою для 
вірусів. Хітозан входить до складу зовнішнього скелету раків та крабів і має високу міцність. Його 
молекули здатні утворювати високоупорядковані надмолекулярні структури. Хіміки створили 
основу даного матеріалу з хітозану - з його молекул вони отримали чудову «сітку» для відлову 
мікробів і вірусів. А на цю хітозанову основу вчені нанесли шар зі вуглеводів, до якого прилипають 
гемагглютеїнові «шипи» різних вірусів. Хітозан має антибактеріальну дію, тому цей новий матеріал 
знищує не тільки вірусні інфекції, а й бактеріальні.

FORMALDEHYDE
Stop FormalDehyde. Формальдегіди - це шкідливі газоподібні сполуки, які можуть викликати 
рак. Даний фільтр успішно справляється з видаленням летких органічних речовин, таких як 
формальдегіди, що виділяються предметами інтер'єру і меблями. Також, паралельно, він дезодорує 
молекули, з якими пов'язані запахи поту, сигаретного диму і т.д.

Super Vitamin C – виготовлений з емісійної речовини вітаміну С. За допомогою даного фільтру, 
повітря насичується вітаміном, і вже через годину роботи кондиціонера, концентрація досягає 
рівня, необхідного для нормальної життєдіяльності людини. Вітамін С надходить в організм у 
молекулярному стані, що забезпечує практично повне засвоєння його організмом.

ECO FRESH – електростатичний повітряочисний фільтр. При русі повітря, через стільники цього 
фільтру, на нитках утворюється статичний заряд і електромагнітне поле. Поляризація дозволяє 
істотно підвищити ефективність очищення повітря, що проходить через фільтр, позбавляючи його 
дрібних часток пилу.

Шість тришарових фільтрів різного типу в одному комплекті: Acaro-Clean, Argentum Ion, Catechin 
Absorb, Chitin Protect, Stop Formaldehyde, Super Vitamin C, а також електростатичний антипиловий 
фільтр ECO FRESH. Головна перевага СH 7-SKY Technology у тому, що тепер не потрібно вибирати 
окремо той чи інший фільтр. Ви отримуєте єдину систему захисту від всіх відомих видів побутових 
забруднень.
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CH SMART-iON Filter

Двоступеневий компресор

CH SMART-iON Filter – іонізатори, або негативні генератори іонів, працюють шляхом створення 
статичного заряду навколо забруднюючих речовин у повітрі, які ширяють у вашій кімнаті. Після 
захоплення статичним зарядом, ці частинки (пил, алергени, шерсть домашніх тварин і т.д.) просто 
прилипають до найближчої поверхні, тому, за рахунок втягування повітря фільтром кондиціонера, 
вони залишаються на ньому. Ваше повітря стає свіжим, тому що забруднюючі речовини у ньому 
відсутні.

Виробництво двоступеневих роторних компресорів 
створило прорив у сфері кондиціонування повітря. 
Завдяки даній інноваційній технології, ми отримали високу 
енергоефективність, мінімізували втрати енергії, збільшили 
термін роботи компресора. Наприклад, у серії Supreme, 
холодопродуктивність збільшена до 50%, а теплова потужність 
до 30%. Діапазон робочих температур розширений до 
значних меж: кондиціонер працює на холод, при температурі 
зовнішнього повітря від -18 до +54 °С, на тепло - від -30 до 
+24 °С.

Конструкція двоступеневого компресора складається з двох 
циліндрів стиснення холодоагенту, що відрізняє його від 
звичайного роторного компресора. У першому циліндрі, фреон 
проходить процедуру попереднього стиснення до 0,3-0,4 

МПа, а у другому пара фреону стискується до максимальної 
величини тиску. При зниженні кількості надходжуваних 
парів фреону зі зовнішнього блоку, для підтримки стабільної 
температури, нагнітання його у внутрішній блок, відкривається 
спеціальний соленоїдний вентиль, який подає «відсутні» 
пари фреону із середнім тиском із інтеркулеру. Використання 
такого механізму знижує втрати розширення, за рахунок 
зменшення кількості холодоагенту на вході у випарник. Також, 
зменшується кількість холодоагенту, який подається, у першу 
камеру стискання компресора. У підсумку, зменшується 
втрата тиску у випарнику і потужність стискання у компресорі. 
Керування роботи компресора виконується шляхом 
вимірювання різниці температур між входом у сепаратор і 
всмоктуючим отвором камери стискання другого ступеня 
компресора.

o

H
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-
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CH 
SMART-iON

Filter

Двоступеневий
DC-інверторний компресор

ТАКИМ ЧИНОМ, ЦЯ ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМУЄ ПОСТІЙНУ ВИТРАТУ ХОЛОДОАГЕНТУ ЧЕРЕЗ 
КОМПРЕСОР, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ СТАБІЛЬНУ І НАДІЙНУ РОБОТУ МЕХАНІЧНИХ ЧАСТИН 
КОМПРЕСОРА, ЩО, У СВОЮ ЧЕРГУ, ЗНАЧНО ПОДОВЖУЄ РЕСУРС ДАНОГО ОБЛАДНАННЯ.

Нагнітання
(високий тиск)

Інжекція
(середній тиск)

Всмоктування
(низький тиск)

Одноступеневий
DC-інверторний компресор

 � розширено діапазон робочих температур від -30 до +54 °С;

 � збільшення продуктивності двоступеневого компресора, щодо одноступеневого, на 20%;

 � зменшення кількості оборотів коленвалу, а, отже, й підвищення зносостійкості поршневих колін і циліндрів;

 � зменшення шуму і вібрації, поліпшений захист окремих конструктивних елементів компресора.

ПЕРЕВАГИ
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AVALON
СЕРІЯ

Модель
CH-S09FTXB-G
CH-S09FTXB-W

CH-S12FTXB-G
CH-S12FTXB-W

Продуктивність
Холод кВт 2.70 (0.90-3.80) 3.53 (1.00-3.81)

Тепло кВт 3.20 (0.70-4.40) 3.81 (1.20-4.40)

Споживана потужність
Холод кВт 0.60 (0.10-1.40) 0.88 (0.10-1.40)

Тепло кВт 0.72 (0.17-1.65) 0.95 (0.20-1.65)

PLASMA

Модель
CH-S09FTXB-G/W
CH-S12FTXB-G/W

W (мм) 980

H (мм) 312

D (мм) 186

ВНУТРІШНІЙ БЛОК

W

G

WiFi

W

H

D

1-100%

� Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло у 
північних країнах;

� Температурний діапазон ефективної роботи від -25°C до +24°C на 
тепло, від -15°C до +43°C на охолодження;

� Спеціальний алгоритм роботи, що забезпечує стабільну і ефективну 
роботу при негативних температурах на вулиці. Підігрів піддону і 
компресора, регулятор швидкості вентилятора зовнішнього блоку.

� Інноваційна технологія «DOUBLE SELF-CLEAN» дозволяє 
кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та 
бактерій, методом миттєвої заморозки, та наступним нагрівом 
пластин теплообмінника до + 57-58°C. Кондиціонер повністю 
очищується за 30 хвилин. Це економить час та гроші на сервісному 
обслуговуванні, та дозволяє отримати здорове повітря;

� Функція «STOP DUCT» Верхня решітка забору повітря внутрішнього 
блоку закривається спеціальною жалюзі, при вимиканні 
кондиціонера. Це дозволяє уникнути накопичення пилу на 
випарнику;

� Ширококутові жалюзі внутрішнього блоку керуються з пульта, в 
усіх напрямках. Завдяки подвійній горизонтальній жалюзі, гаряче 
повітря можна направити вертикально вниз, а холодне до стелі;

� Функція «AUTO LIGHT» - датчик світла, розпізнає час доби і знижує, 
або збільшує звук і яскравість дисплея;

� Вищий клас енергоефективності A +++.

� Преміальна енергозберігаюча комплектація GENERATION V 
(підвищений контроль якості збірки і матеріалів).

https://cooper-hunter.com.ua/prodazha/konditsionery-bytovye/nastennye/cooperhunter/avalon/
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ЗОВНІШНІЙ БЛОК

* SEER - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP - сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

ЗОВНІШНІЙ БЛОК

CH-S09FTXB-G
CH-S09FTXB-W

CH-S12FTXB-G
CH-S12FTXB-W

Модель
CH-S09FTXB-G
CH-S09FTXB-W

CH-S12FTXB-G
CH-S12FTXB-W

Продуктивність
Холод кВт 2.70 (0.90-3.80) 3.53 (1.00-3.81)
Тепло кВт 3.20 (0.70-4.40) 3.81 (1.20-4.40)

Джерело 
електроживлення ~220-240 В/50 Гц/1 Ф

Споживана потужність
Холод кВт 0.60 (0.10-1.40) 0.88 (0.10-1.40)
Тепло кВт 0.72 (0.17-1.65) 0.95 (0.20-1.65)

SEER*/SCOP** (Енергоефективність) 8.8 (А+++)/4.7 (А++) 8.6 (А+++)/4.6 (А++)
Повітряпродуктивність м3/год 276/300/380/410/510/620/670 276/300/380/410/510/620/670

Рівень звукового тиску Внутрішній блок 
Зовнішній блок дБ (A) 21/23/29/31/35/40/42

52
23/24/31/33/36/40/42

54
Тип холодоагенту R32

Вага
Внутрішній блок кг 14 14
Зовнішній блок кг 33 33.5

Тип компресора ротаційний
Осушення л/год 0.80 1.40
Температурний діапазон роботи на холод °C -15/+43
Температурний діапазон роботи на тепло °C -25/+24
Обсяг газової зарядки кг 0.70 0.85
Діаметр рідинної магістралі мм/дюйм 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Діаметр газової магістралі мм/дюйм 9.53/3/8" 9.53/3/8"
Максимальний перепад висоти магістралі м 10 10
Максимальна довжина магістралі м 15 20
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку мм 540
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