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MODEL
jedn. wewnętrzna  KWC-12CRFI

jedn. zewnętrzna  KWC-12CRFO

Wydajność
chł. średn. (min-max)

kW
3,5(1,4÷4,3)

grz. średn. (min-max) 3,8(1,1÷4,4)

Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie  A++/A+

SEER średni
W

7,0

SCOP średni 4,2

Pobór mocy elektr.
chł. średn. (min-max)

W
1096(120÷1650)

grz. średn. (min-max) 1027(110÷1480)

Prąd pracy
chł. średn. (min-max)

A
4,76（(0,5÷7,2)

grz. średn. (min-max) 4,46（(0,5÷6,4)

Przepływ powietrza
jedn. wewnętrzna

m3/h
530/400/350

jedn. zewnętrzna 1850 

Temperatura pracy 
chłodzenie/grzanie

jedn. wewnętrzna
°C

17÷32/0÷30

jedn. zewnętrzna -15+50/-25+24

Poziom ciśn. akust.
jedn. wewnętrzna

dB(A)
37/32/22

jedn. zewnętrzna 55,0 

Wymiary netto s/w/g
jedn. wewnętrzna

 
mm
 

835x295x208

jedn. zewnętrzna 720x495x270

Wymiary transportowe s/w/g
jedn. wewnętrzna 905x355x290

jedn. zewnętrzna 835x540x300

Waga netto
jedn. wewnętrzna

kg
 

8,7

jedn. zewnętrzna 23,7

Waga transportowa
jedn. wewnętrzna 11,5

jedn. zewnętrzna 25,5

Średnica rur ciecz/gaz mm 6,35/9,52

Maksymalna długość instalacji
m

25

Maksymalna różnica poziomów 10

Zasilanie jedn. zewnętrzna V/Hz/Ph 220÷240/50/1

Zabezpieczenie jedn. zewnętrzna A 10

Przewody zasilające jedn. zewnętrzna il. żył x mm2 3x1,5

Przewody sterujące jedn. wewn. - zewn. 5x1,5

Fabryczna il. czynnika do 5 mb kg 0,65

Dodatkowa il. czynnika powyżej 5 mb g/m 12

FUNKCJA JONIZACJI POWIETRZA 

Emitowane przez klimatyzator jony rozbijają cząsteczki roz-
toczy, pleśni, bakterii i wirusów, eliminując je z otoczenia. 
Dodatkowym efektem działania jonizatora jest nawilżenie po-
wietrza, co pozytywnie wpływa na skórę oraz daje przyjem-
ne odczucie świeżości w klimatyzowanym pomieszczeniu.

FUNKCJA CZYSZCZENIA 
WYMIENNIKA WEWNĘTRZNEGO

Technologia I-Clean automatycznie pokrywa wewnętrz-
ny wymiennik ciepła szronem, a następnie gwałtownie go 
rozmraża, dzięki czemu z urządzenia skutecznie usuwane 
są kurz, pleśń i tłuszcz, spływające wraz z rozmrożonym 
szronem do tacy ociekowej. Wewnętrzny strumień powie-
trza osusza wymiennik, zapobiegając rozwojowi bakterii  
i utrzymując wnętrze w czystości.

PODWÓJNE FILTRY

Klimatyzator wyposażony jest w dwa filtry, które współpra-
cując ze sobą, zapewniają podwójną ochronę. Wstępny filtr  
o zwiększonej gęstości zatrzymuje większe cząstki zanie-
czyszczeń, takie jak pyłki i kurz. Drugi filtr z węglem aktyw-
nym absorbuje małe cząsteczki, takie jak roztocza i substan-
cje chemiczne i usuwa z powietrza niepożądane zapachy.  

WI-FI W STANDARDZIE

Dzięki modułowi Wi-Fi klimatyzator może być sterowany za 
pomocą telefonu komórkowego lub tabletu, a kontrola pa-
rametrów urządzenia możliwa jest 24h na dobę, z każdego 
miejsca na świecie.

R32 EKOLOGICZNY 
CZYNNIK CHŁODNICZY

Czynnik R32 ma jeden z najniższych z dostępnych na ryn-
ku współczynników ocieplenia globalnego (GWP), a także 
lepszą wydajność chłodniczą i grzewczą od uprzednio sto-
sowanych rozwiązań, dzięki czemu system klimatyzacyjny 
wymaga użycia mniejszych jego ilości.

A++ ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Zastosowane w urządzeniu nowoczesne technologie po-
zwalają na znaczące ograniczenie zużycia energii elektrycz-
nej, przyczyniając się do obniżenia kosztów użytkowania 
klimatyzacji.

TRYB ECO 

Przy włączonej funkcji Eco klimatyzator automatycznie usta-
wia temperaturę i prędkość wentylatora do wartości pozwa-
lających na maksymalnie efektywną energetycznie pracę 
urządzenia. Dzięki temu pobór energii elektrycznej zosta-
je znacząco ograniczony, co przekłada się na ponad 60% 
oszczędności w porównaniu do standardowej pracy urzą-
dzenia.

TRYB GEAR

Dzięki możliwości regulacji temperatury i prędkości nawie-
wu w trybie Gear można kontrolować zużycie energii elek-
trycznej, decydując o maksymalnym poziomie intensywno-
ści pracy urządzenia.

CZYNNIK

R32

NOWY PILOT


