
Нов модел! 

Сплит 
система

Серия KG: компактна
ASHG07KGTA / ASHG09KGTA /
ASHG12KGTA / ASHG14KGTA

Стилен и
енергоефективен!



Дизайнерска серия
Високи характеристики  
и нов дизайн

Серия KG

Тънък и стилен дизайн
Тънкият и стилен дизайн е постигнат благодарение на 
многоканалния топлообменник с висока плътност и 
високоефективната вентилаторна турбина.

ФРЕОН

215 mm

Наградата Good Design се 
спонсорира от японския 
институт за висш дизайн и се 
връчва веднъж годишно за 
уреди с отличен дизайн.
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*1: Модел 7/9/12 

A+++
Клас

*1

Голямата клапа и новият дизайн осигуряват ниски нива на шум 
и комфортен въздушен поток, който плавно се спуска до пода 
на помещението.

за модел 14 е 20dB(A)

Само охлаждане

Високо енергоспестяване
Ефективност от най-висок клас, постигната чрез високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с кръстосан поток и нов екологичен фреон.

Клас енергийна ефективност

Сензор за присъствие

Повече комфорт

Сензорът за присъствие отчита 
движението на хора и когато 
те  напуснат  помещението , 
с и с т е м а т а  п р е м и н а в а  в 
икономичен работен режим. 
Когато потребителят се върне в 
стаята, системата автоматично 
се връща в предишния работен 
режим.

Мобилен контрол (опция)
Лесен контрол на климатика от самото 
помещение или отвън, използвайки 
смарт телефон, таблет или персонален 
компютър.

Комфортна и  
Тиха работа

Безжичен LAN интерфейс 
Допълнителният WiFi адаптер позволява контрол на 
климатика от разстояние чрез телефон или таблет.

Сензор за присъствие

19dB(A)

Чрез турбината с голям диаметър се постига 
ефективният топлообмен с ниска мощност.

φ  107 голяма турбина с кръстосан поток

φ  95 φ  107

high density
heat exchanger

Ефективността на топлообмена е 
значително подобрена с големия 
хибриден топлообменник, който 
постига най-високи нива на SEER 
и SCOP.

Хибриден топлообменник

φ  5 mm
Топлообменник с висока 
плътност

φ 7 mm
Голям топлообменник

(07/09/12)
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Нисък КГЗ на фреона

Размери

коефициентът на глобално затопляне е с една-
трета по-нисък в сравнение с R410A, който 
масово се използва при климатиците. това го 
прави все по-предпочитаният нов фреон.
*: кгЗ = коефициент на глобално затопляне

Вътрешно тяло : ASHG07KGTA / ASHG09KGTA / ASHG12KGTA / ASHG14KGTA (единица: мм)

Опционални части
кабелно дистанционно управление

външна платка вход/изход

комуникационен кит

Безжичен LAN интерфейс

: UTY-RNRYZ2, UTY-RLRY

: UTY-XCSXZ2

: UTY-TWRXZ2

: UTY-TFSXW1

Описание на функциите
Пестене чрез сензор  
за присъствие

Автоматична смяна  
на режима

Таймер за сън

Икономичен режим

 

Настройка на клапите 
нагоре/надолу

Таймер  
програматор 

Автоматична скорост 
на вентилатора

Мощен режим Седмичен  
таймер

Автоматичен рестарт Тих режим на работа 10°C отопление

Технически характеристики

Модел
вътрешно тяло ASHG07KGTA ASHG09KGTA ASHG12KGTA ASHG14KGTA

външно тяло AOHG07KGCA AOHG09KGCA AOHG12KGCA AOHG14KGCA
Захранващо напрежение Монофазно, ~230V, 50Hz

Мощност
охлаждане

kW
2.0 2.5 3.4 4.2

отопление 2.5 2.8 4.0 5.4
консумация охлаждане / отопление kW 0.400 / 0.500 0.555 / 0.560 0.805 / 0.910 1.175 / 1.350
EER охлаждане

W/W
5.00 4.50 4.22 3.57

COP отопление 5.00 5.00 4.40 4.00

Проектен товар охлаждане / отопление(-10°C) kW 2.0 / 2.3 2.5 / 2.4 3.4 / 2.5 4.2 / 4.0

SEER охлаждане 
W/W

8.52 8.52 8.51 7.11
SCOP отопление (Средно) 5.12 5.11 5.10 4.31

енергиен клас
охлаждане A+++ A+++ A+++ A++

отопление (Средно) A+++ A+++ A+++ A+
работен ток охлаждане / отопление A 6.5 / 9.0 6.5 / 9.0 6.5 / 9.0 9.0 / 10.5

годишна консумация
охлаждане

kWh/a
82 103 140 207

отопление 628 658 685 1298

изсушаване I/h 1.0 1.3 1.8 2.1

Звуково налягане
вътрешно (охлаждане) вис/Ср/ниско/тих

dB(A)

38 / 33 / 29 / 19 40 / 34 / 29 / 19 40 / 35 / 30 / 19 43 / 36 / 30 / 20

вътрешно (отопление) вис/Ср/ниско/тих 41 / 35 / 31 / 21 42 / 36 / 31 / 21 42 / 38 / 33 / 21 44 / 39 / 33 / 24
външно (охлаждане/отопление) високо 46 / 46 46 / 48 50 / 50 50 / 50

Звукова мощност
вътрешно (охлаждане/отопление) високо 54 / 56 55 / 57 56 / 58 57 / 59
външно (охлаждане/отопление) високо 61 / 62 61 / 63 65 / 66 65 / 66

въздушен дебит (охлаждане) вътрешно / външно високо m3/h 650 / 1610 700 / 1610 700 / 1680 770 / 1680

размери

височина х Ширина х Дължина

тегло

вътрешно
mm 270×834×215

kg(lbs) 10

външно
mm 542×799×290

kg(lbs) 30 30 31 32
тръбни връзки (течна/газова)

mm
6.35 / 9.52

Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) φ 13.8( вътр. ),φ 15.8 до φ 16.7( вън. )
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)

m
20(15)

Максимална денивелация 15

работен диапазон
охлаждане

°CDB
-10 до 46

отопление -15 до 24

фреон
тип (коефицент на глобално затопляне) R32(675)
Заряд kg(CO2eq-T) 0.75(0.5) 0.75(0.5) 0.85(0.6) 0.85(0.6)

AOHG07 / 09 / 12 / 14KGCAБезжично дистанционно 
управление

Модел:  ASHG07KGTA / ASHG09KGTA / 
ASHG12KGTA / ASHG14KGTA

•Характеристиките и дизайнът са обект на промяна без предупреждение.

•Актуалните продуктови цветове може да са различни от цветовете в тази брошура.
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