KRISTAL PLUS

Ekskluzivni uvoznik in distributer:

Kontakt:

Mdom d.o.o.
Valvasorjeva ulica 26
2000 Maribor
Slovenija

Tel: 051 22 90 33

KRISTAL PLUS DC inverter

Visok Seer 6,1

A++

CLASS

Kristal PLUS je klimatska naprava, skrbno zasnovana, da zadosti vsem visokim zahtevam učinkovitosti.
Zanjo sta značilni majhna teža in majhna poraba prostora, tako da je primernejša za manjše bivalne prostore.
Prav tako pa s svojo elegantno in vitko obliko dopolnjuje Vaš dom.
Brez skrbi ob okvari naprave, 2 leti
garancije od datuma nakupa.

Izberite način SPANJA za večji prihranek
električne energije.

Klimatska naprava uporablja okolju
prijaznejši plin.

Si želite ohladiti prostor hitro? To Vam
omogoča TURBO način.

Funkcija COLD PLASMA za ravnovesje med
negativni in pozitivnimi ioni in manj alergeni v zraku.

Tudi ob hudem mrazu Vam bo toplo, kar
zagotavlja zmogljivost delovanja tudi v temperaturah do -15°c ob 70% polne moči.

S funkcijo SAMOČIŠČENJA do čistejšega
zraka brez klic.

Naprava je nemoteča za okolje, le 26 dBA
jakosti hrupa ob nizki hitrosti ventilatorja.

Želite vklop naprave ob točno določenem času? To vam zagotavlja funkcija
ČASOVNIK.

Zunanjost naprave zaznamujejo harmonične linije in elegantni LED zaslon.
Za nočno udobje se le ta izklopi.

S funkcijo IFEEL lahko izberete želeno
temperaturo na mestu, kjer se trenutno
nahajate.

Naprava se zaradi svoje izredne učinkovitosti in ekonomičnosti uvršča v razred A++.

Tehnične karakteristike:
BDS28A1

BDS35A1

kw

2,6 (0,8~3,4)

3,5 (0,9~4,0)

frig/hx1.000

2,2 (0,6~2,9)

3,0 (0,7~3,4)

BTU/hx1.000

8,8 (2,7~11,6)

11,9 (3,0~13,6)

Vhodna moč

kw

0,7

1,0

Poraba električnega toka

A

3,4

5,0

6,1 - A++

6,1 - A++

kW

2,8 (0,7~3,8)

3,9 (0,9~4,2)

kcal/hx1.000

2,3 (0,6~3,2)

3,4 (0,7~3,6)

BTU/hx1.000

9,5 (2,5~12,9)

13,5 (3,0~14,3)

Vhodna moč

kW

0,7

1,0

Poraba električnega toka

A

3,6

5,0

S.C.O.P

4 - A+

4 - A+

Kompresor

rotacijski

rotacijski

Moč hlajenja

S.E.E.R
Moč ogrevanja

Električna napetost

V~,Ph,Hz

230, 1, 50

230, 1, 50

Pretok zraka

m3/h

560/400/340

560/400/340

Jakost hrupa notranje enote

dB(A)

38/30/26

39/31/26

Jakost hrupa zunanje enote

dB(A)

50

52

Temperaturno območje delovanja

°C

-15 / +48

-15 / +48

Hladilno sredstvo

R410 A/g

900

1.100

Največja dolžina cevi

m

≤15

≤20

Največja višinska razlika

m

≤10

≤10

Premer cevi za plin

palec/mm

3/8 / 9,53

1/2 12,7

Premer cevi za tekočino

palec/mm

1/4 / 6,35

1/4 / 6,35

A mm

B mm

C mm

Masa kg

BDS28A1 896

320

159

11

BDS35A1 896

320

159

11

A mm

B mm

C mm

Masa kg

BDS28A1 776

540

320

31

BDS35A1 842

596

320

33

Pomen izrazov DC INVERTER, SEER in SCOP
DC INVERTER je tehnologija, ki elektronsko uravnava delovanje kompresorja glede na pogoje
okolja. Kot npr. v postopku hlajenja kompresor na začetku postopka ob veliki razliki med želeno in dejansko temperaturo deluje s polno močjo. Ta se kasneje sorazmerno s temperaturno
razliko znižuje. Rezultat tega je preprečitev nenadnih sprememb okolja, večje udobje in skoraj
70% prihranek pri porabi električne energije v primerjavi s klasičnimi klimatskimi napravami.
SEER količnik naprave je razmerje med močjo hlajenja in vhodno močjo v obdobju sezone
hlajenja. Višji količnik pomeni boljšo učinkovitost klimatske naprave.
SCOP količnik naprave je razmerje med močjo ogrevanja in vhodno močjo v obdobju sezone
ogrevanja. Višji količnik pomeni boljšo učinkovitost klimatske naprave.

Za nakup oz. informacije o klimatskih napravah MAXA se obrnite na:
Tel: 051 22 90 33

Mdom d.o.o.
Valvasorjeva ulica 26
2000 Maribor
Slovenija

