
Характеристики

Comfort Design model

ASYG12LLCA

• Машината е специално 
проектирана за да работи
с висок напор на 
въздушния поток!

 • Лесен монтаж (Компактни 
размери и намалено тегло)
Турбуленцията е редуцирана с оптимизация на 
предния панел и "кожуха" на вентилатора.

Ниският шум е постигнат с пластмасова турбина
и "кожух".

Модел: ARG90TL

Серия

Конвенционален канален тип - висок напор
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Дистибутор :

・ Различни дистанционни 
управления и сензори 
могат да бъдат избирани (1)

Автоматично регулиране на въздушния 
поток : 
Микропроцесорът автоматично и ефективно 
регулира въздушния поток в зависимост от 
промените на темературата в помещението.

Режим енергоспестяване : Намалява 
зададената температура в режим ”отопление” 
и я увеличава в режим “охлаждане” с цел 
по-икономична работа на системата.

Автоматично рестартиране: В случай на 
временно прекъсване на захранването 
климатикът автоматично ще се рестартира в 
същия работен режим, в който е бил
преди, след като захранването бъде 
възстановено.

Автоматично превключване : Уредът 
автоматично превключва от режим на 
отопление в режим на охлаждане и обратно 
въз основа на температурната настройка
и стайната температура.

Седмичен таймер + таймер с функция за 
възвръщане на режима на работа : 
Седмичният таймер + таймерът с функция 
за възвръщане на режима на работа дават 
възможност за определяне на 
температурата за два времеви периода и за 
всеки отделен ден от седмицата.

Изпълнени с технически удобства
・ Приемник за безжично
дистанционно 
управление (опция) (3)

・ Опростено 
дистанционно 
управление (опция) (2)

• Температурен сензор за помещението
• Седмичен таймер
• Tемпературен SET BACK таймер
• Система за групов контрол
• Заключване срещу деца
• Общо дистанционно у-е <опция>
• Ауто рестарт

• Енерго спестяване
• Автоматично превключване (за отопление)
• Топъл старт (за отопление)

Кабелно дистанционно с термо-сензор

Конвенционален канален тип - висок напор
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Филтър за дълготрайна употреба (опция)

Изходящ порт за управление

H/M/L

m

°CDB

kg(lbs)
mm

kg(lbs)
mm

mm

dB(A)

kW

kW

W/W

A
I/h

m3/h

V/Ø/Hz

ARG60UU

AOG60UU

400/3/50
16.50
19.50

6.06/5.54
2.72
3.52

10.2/9.8
4.0 

49/45/42
54

3500/6300

400x1050x500

50(110)
1290x900x330

118(260)
9.52/19.05

50
30

0~43
-10~24
R410A

ARG90TL

AOG90TL

380-415/3/50
24.80-25.40
28.90-29.50

12.2/12.2
2.03-2.03
2.37-2.36
19.5/19.5

7.5 
50 
59

4300/9800

450x1550x700

85(187)
1380x1300x650

245(540)
12.70/28.58

50
30

0~46
-10~21
R407C

*Измерванията на статично налягане при ARG60UU са 100Ра, а при ARG90TL са 196Ра.

Напрежение/Фаза/Честота

Мощност

Консумирана мощност
EER - Енергиен клас
COP - Енергиен клас
Консумиран ток
Изсушаване
Шум (Вътрешно)
Шум (Външно)
Циркулация на въздуха

Диаметър на тръбата (малка/голяма)
Максимална дължина на тръбите
Максимална денивелация

Фреон

Размери
Височина/Дължина
/Ширина
Нетно тегло

Допустими граници на
външната температура

Охлаждане
Отопление

Охлаж/Отопл
Охлаждане
Отопление

Охлаж/Отопл

Охлаждане
Отопление

Охлаждане
Вътр/Външно

Вътрешно

Външно

Охлаж
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