
STANDARD OPTIONЛегенда на иконите

NANO PHOTOCATALYTIC 
FILTER

Оксидира и разгражда 
органични замърсители. 
Може да елиминира до 
99.99% от бактериите и 

ефективно задържа прахо.

AIR FILTER
Елиминира финните 
частици и пречиства 

въздуха.

FRESH AIR
Охлажда помещението и 

вкарва пресен въздух.

DC INVERTER
Компресор с 

високоефективен DC 
електромотор.

R410A FLUID 
Хладилен агент 

R410A.

R32 FLUID
Хладилен агент R32.

R407C FLUID 
Хладилен агент 

R407C.

R290 FLUID 
Хладилен агент 

R290.

ELECTRONIC  
EXPANSION VALVE

Прецизен контрол на потока 
на хладилния агент, 

оптимизира работата и 
защитава компресора.

4D AIRFLOW
Оптимизира режимите на 
отопление и охлаждане 

като управлява 
автоматично потока на 

въздуха хоризонталнто и 
вертикално.

MULTIFLOW 360°
Моторизираните ламели 
разпределят въздуха, за 

на 360° и 4 посоки, за 
повишен комфорт.

GOLDEN FIN 
CONDENSER

Подобрява топлообмена и 
го предпазва от корозия.

I FEEL
Прецизен контрол на 

температура в избрана зона, 
през изнесения в 
дистанционното 

температурен датчик. 

NIGHT MODE
Температурата се 

саморегулира спрямо 
навиците на спане. 

QUIET MODE
Отличен дизайн за най-

ниски шумови нива.

REFRIGERANT  
LEAKAGE DETECT

Индикира в случай на тез на 
хладилен агент, защитавайки 

компресора.

PROGRAMMABLE  
TIMER

Програмируем таймер за 
включване и изключване. 

REMOTE CONTROL LOCK
Заключване на 

дистанционното.

WIFI
Климатикът може да се 
управлява от мобилен 
телефон, таблет или 

компютър през безжичен 
рутер или през интернет 

благодарение на апликацията
AirNet.

REDUNDANCY  
FUNCTION

Продуктът е 
съвместим със 

решението на Airwell 
"redundancy solution".

24 H

RESTART

AUTO RESTART (MEMORY)
При рестартиране, машината 

се включва с последната 
използвана настройка. 

ТЕХНОЛОГИЯ

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

ФУНКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

FLEXY
MATCH

FLEXY MATCH
Вътрешните тела са 
съвместими с Моно и 

Мултисплит инсталации.

AUTO

AUTO CLEAN/DRY
Спира натрупването на 

влага и  бактерии, като пази 
топлообменника сух в след 

работа в режим на 
охлаждане. 
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Just feel well

OUTDOOR UNIT  
STAND-BY
Позволява 

включване и 
изключване на 

външното тяло от 
дистанционното.

OUTDOOR UNIT  
ALARM OUTPUT

Transmission of an air 
output default alarm  
to a remote system.

TECHNICIAN TEST  
MODE

Режим оптимизиращ 
времето необходимо на 
техника за диагностика.

HEATING ONLY MODE
Климатикът може да се 
настрои да работи само 

в режим отопление.

ERROR CODE  
VIA INDOOR UNIT

Изписва кода на грешка и 
темпреатурните настройки 

на цифровия дисплей на 
вътрешното тяло.

SELF DIAGNOSTIC
Индикира с мигаща 

червена светлина ако има 
проблем с машината. 

INTEGRATED WATER PUMP
Елиминира конденза.

LEFT/RIGHT DRAIN 
CONNECTION

Улеснена инстлация  с 
отвеждане на конденза от 

ляво или от дясно.

ALARM OUTPUT
Дистанционно 

известяване за грешки

DRY CONTACT  ON/OFF
Позволява връзка къв 

външен датчик на 
присъствие, който управлява 
машината и спестява енергия 
като отчита че помещението 

е празно.

BMS

BMS COMPATIBLE
Възможност за връзка с 
BMS система чрез PCB 

адаптор.

SERVICE MONITOR  
TOOL

PC интерфейс за следене и 
настройки на климатика.

POWER CONSUMPTION 
CONTROL

Управление на 
консумираната мощност, 
намалява максималната 
мощност на климатика.

ODU

OUTDOOR UNIT NIGHT MODE 
DRY CONTACT

Ограничава скоростта на 
вентилатора и намалява 

шумовите нива на 
външното тяло.

ODU
STBY

ODU

TEST
MODE

ФУНКЦИИ ЗА ИНСТАЛАТОРА
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ТЕРМОПОМПИ

KEYMARK CERTIFICATION

The product is certified Keymark.

BOILER BACK-UP
Може да се използва в 

комбинация с газов котел.

WATER PROGRAMS
Регулаторът поддържа 

мощността на термопомпата 
спрямо външна температура и 
зададения режим на водата.

CEE
CEE сертификат.

RENEWABLE ENERGY
Продуктът отговаря на 

стандарт за 
възобновяеми 

източници на енергия.

STANDARD OPTION

DC INVERTER

Компресор с 
високоефективен 
DC електромотор.

R410A FLUID 
Хладилен агент 

R410A.

R32 FLUID

Хладилен агент R32.
R134A FLUID 

Хладилен агент 
R134a.

WEEK TIMER
Програматор за седмични 

настройки, която 
автоматично се 

изпълнява всяка седмица.

REMOTE CONTROL  LOCK
Locks the remote functions 

to avoid unexpected 
actions.

HIGH TEMPERATURE  UP 
TO 60 °C

Произвежда топла воа с 
температура до 60 °C.

- °C

HEATING MODE 
OPERATIONAL DOWN  TO 

-20 °C OUTDOORS
Работа в режим на 

отопление до -20°C.

UNIT
ON

UNIT ON OUTPUT
Изписва на 

дистанционното дали 
климатика е изключен.

DOMESTIC HOT WATER
Производство на битова 

гореща вода.

FLOOR HEATING
Възможна е връзка с 

отоплителен кръг на по-
ниска температура.

HIGH-TEMPERATURE 
RADIATOR

Възможна е връзка с 
отоплителен кръг на 
висока температура.

LOW-TEMPERATURE 
RADIATOR

Възможна е връзка с 
отоплителен кръг на 

по-ниска температура.

BOILER REPLACEMENT
Може да замести стар, 
по-ниско ефективен 
отоплителен уред. 

FLOOR 
HEATING
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PROGRAMMABLEPR
TIMER

Програмируем таймер за 
включване и изключване. 

Anton
Highlight
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