
Icy Inverter

Külmutavalt uhke välisilme varjab tipptehnoloogiat. Hea hinna-kvaliteedi suhe, omadustelt tõeli-

selt terviklik õhksoojuspump kütmiseks Põhjala kodudes. Taskukohane ja kindel valik.

Omadused ja funktsioonide loetelu: 

• Long Distance WIFI – kaugjuhitava 
WIFI abil saab seadet juhtida läbi nu-
tiseadme

• SUUREPÄRANE KASUTEGUR A+++
• INNOVATIIVNE 

INVERTERTEHNOLOOGIA
- Soovitud temperatuuri täpne regu-
leerimine
- Saavutab soovitud temperatuuri 
kiiresti
- Vähendab temperatuuri kõikumist
- Konditsioneeritud ruum on parema 
mugavusega
- Soojendab isegi -30°C kraadi juures
- Säästab energiat
- Spetsiaalne töötamise algoritm, mis 
tagab stabiilse ja efektiivse töötamise

• +8°C HOOLDESOOJENDUS FUNKTSI-
OON Hoiab sisetemperatuuri 8°C juu-
res ja kaitseb ehitist külmumise eest

• JAHUTUS TALVEL – Sobib ka talviseks 
jahutuseks nt. Masinaruumid, server-
saalid jne.

• -30°C Küte toimib madalatel välistem-
peratuuridel hea kasuteguriga

•  7-KIIRUSEGA PUHUR SISESEADMEL
•  KUIVATUSFUNKTSIOON 

TAKISTAB BAKTERIKASVU
•  QUIET DESIGN Puhuri disaini tõttu 

vaiksem müra
•  NUTIKAS SULATUSSÜSTEEM 

SEADMES

• Sulatamisprotsessi algus ja lõpp mää-
ratakse temperatuuriandurite alusel. 
Elektrikulutus väheneb, pikendab su-
latusvahesid ning tagab jätkuvama 
soojatoodangu. 

•  I FEEL Temperatuuriandur kaugjuhti-
mispuldil 

•  PTC SOOJENDI Talvekasutuseks mõel-
dud kompressori küte tagab pika ka-
sutusaja. Teine küttekeha hoolitseb 
välisosa sulatusvete eest. Soojendi on 
intelligentselt mikroprotsessoriga ju-
hitud. Energiasäästlik soojendamine. 
Seadet on muretu kasutada ka talvel 
madalate temperatuuridega

•  LAI ÕHUVOOLU JAOTAMISNURK – Eri-
ti lai reguleerimisvahemik õhuvoolu 
juhtimiseks

•  MÄLUFUNKTSIOON ELEKTRIKATKES-
TUSE PUHUKS – Elektrikatkestuse pu-
hul jätkab seade töötamist samade 
seadetega, nagu enne elektrikatkes-
tust.

•  MADALAPINGE KÄIVITUS – Seade toi-
mib 170 V ala- ja ka 265 V ülepingega.
See võimaldab seadme turvalist kasu-
tamist maapiirkondades

•  MUGAV UNEFUNKTSIOON – Tempe-
ratuur reguleerub aeglaselt jaheda-
maks või soojemaks, säilitades muga-
va temperatuuri une jooksul.

•  LED-EKRAAN
•  KELLAAJA NÄIT

•  1W ELEKTRIKULU PUHKEREŽIIMIS
•  VÄLISSEADMES 2,5 RIVIGA 

Soojusvaheti
- Suur aurustus pindala. 
- Vähene sulatusprotsessi vajadus.

•  TURBO
•  AUTOMAATFUNKTSIOON seade valib 

automaatselt töötamiskiiruse ja küt-
te/jahutus funktsioonid

•  MADALAL TEMPERATUURIL KÄIVITU-
MISE TEHNOLOOGIA Seade toimib 
normaalselt, käivitub ja hakkab toot-
ma soojust isegi siis, kui välistempe-
ratuur on alla -15°C. Mingit külma piiri 
käivitumisele ja soojendamisele pole 
seatud, ja seade ei lülita ennast välja

•  NUTIKAS KÄIVITUSSÜSTEEM Tavali-
ne väljatõmme toimib ainult aurusti 
temperatuuri järgi. Cooper & Hunteri 
inteligentne väljatõmme võtab arves-
se mõlemad, nii aurusti, kui ka üm-
britsevat temperatuuri. Külma õhu 
sissepuhumise vältimine ventilaatori 
käivitumise edasilükkamise teel.

•  ENESEDIAGNOSTIKA DISPLEI näitab 
koos LED valgusega probleemi põh-
juse, mistõttu probleemi lahendami-
ne ja eemaldamine on lihtne ja kiire

•  24-TUNNI TAIMER
•  ELEKTROSTAATILINE FILTER hoiab 

hoonetemperatuuri puhtamana ja 
värskemana
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Tehniline info:

Moдель
CH-S09FTXTB-W

1 stage compressor

CH-S12FTXTB-W

2 stage compressor

CH-S18FTXTB-W

2 stage compressor

CH-S24FTXTB-W

2 stage compressor

Tootlikus Jahutus/Küte kW
2.60 (0.76-4.81)/
3.00 (0.82-5.50)

3.50 (1.11-4.0)/
3.65 (2.0-5.3)

5.27 (1.00-6.30)/
5.45 (1.00-6.80)

7.00(1.90-9.00)/
7.30 (1.90-9.00)

Elektritoiteallikas ~ 220-240V/50Hz/1Ph

Nominaalne tarbitav võimsus Jahutus/Küte кВт
0.60 (0.2-1.1)/
0.65 (0.21-1.6)

0.89 (0.23-1.30)/
0.90 (0.24-1.90)

1.51 (0.40-2.45)/
1.46 (0.45-2.50)

2.00 (0.40-3.70)/
1.96 (0.45-3.70)

Energiaefektiivsus EER/ C.O.P. кВт/кВт 4.33/4.62 3.93/4.06 3.5/3.72 3.5/3.72
SEER*/SCOP**  
(Energiaefektiivsuse klass)

8.5 (А+++)/
5.1 (А+++)

7.8 (А++)/
4.6 (А++)

6.5 (А++)/
4.0 (А+)

6.2 (А++)/
4.0 (А+)

Õhutootlikkus m3/h
650/600/550/

500/450/400/350
740/670/610/

530/460/410/380
950/870/790/710/

630/560/480
1200/1130/1060/
990/920/850/780

Müratase siseseade
(maks - min) / 

välisseade
dB (A)

20/24/28/32/
34/36/43

54

22/24/28/
32/34/36/45

55

34/38/40/
42/44/46

56

32/37/42/44/
46/50/51

58
Külmaagnesi tüüp R410А

Mõõtmed (laius/kõrgus/sügavus)
siseseade/
välisseade

mm
866х292х209/
899х596х378

866х292х209/
940х372х286

1018х319х230/
955х700х396

1178х326х264/
980х790х427

Kaal
siseseade/
välisseade

kg 11/41 11/43,5 14/51 17/65

Kompressori tüüp роторный
Niiskuse eemaldus l/h 0.8 1.4 1.8 2.5
Töötamise temperatuuri  
vahemik / jahutus

°C -15/+48

Töötamise temperatuuri  
vahemik / küte

°C -25/+24 -30/+24

Külmaine kogus seadmes kg 1.20 1.30 1.65 2.00
Vedeliku magistraali läbimõõt mm/tolli 6.35/1/4’’ 6.35/1/4’’ 6.35/1/4’’ 6.35/1/4’’
Gaasimagistraali läbimõõt mm/tolli 9.38/3/8’’ 12.7/1/2’’ 15.88/5/8’’ 15.88/5/8’’
Magistraali suurim kõrguste vahe m 10 10 10 10
Magistraali maksimaalne pikkus m 15 20 25 25
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