
















Multi split rendszerek
Oldalfali típus

Kazettás típus

Légcsatornázható 
típus

Padlón álló típus

Rendkívül széles választékban kaphatók 2 vagy 
akár 5 csatlakozással rendelekző kültéri egységek, 
melyek sokféle alkalmazást tesznek lehetővé. 
Így akár 5 darab beltéri egység is csatlakoztatható 
egy kültéri egységhez. Mindegyik beltéri egység 
külön szabályozható és nem szükséges, hogy 
mindegyiket ugyanabban a helyiségben és 
egyszerre szereljék fel. A kültéri egységek
elegánsak és robosztusak, könnyedén 
felszerelhetőek akár tetőre, akár az erkélyre, vagy 
egyszerűen elhelyezhetőek a külső falon.

Rugalmas telepítés

Felhasználási helyek
Közepes és kis alapterületű boltok, áruházak, szállodák, éttermek, irodák, tárgyalótermek számára, valamint lakossági 
felhasználásra egyaránt alkalmas.

Egyedi kombináció
A többféle beltéri egység a falra szerelhetőtől a légcsatornázható típusig különféle igények kielégítésére alkalmasak.

Bármilyen kombinációban, az Ön igényei szerint. Legfeljebb 5 beltéri egység egy 12 KW -os kültéri egységhez.
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Jellemzők és funkciók magyarázata 
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Automatikus üzemmód választás
Automata üzemmódban a berendezés a helyiség hőmérsékletétől 
függően automatikusan kapcsol hűtés, fűtés vagy ventilátor 
üzemmódba.

3-D légmozgás-Függőleges-vízszintes mozgatás
A 3-D légáramlás funkció képes a légáramlást nemcsak 
horizontálisan, hanem vertikálisan is irányítani – a felhasználó 
kérésére vagy akár automatikusan. Ezáltal tökéletes levegőeloszlás 
érhető el, vagy lehetőséget ad a felhasználó számára, hogy ő 
válassza meg a légáramlás irányát.

Széles fűtési tartomány
Legyen kint akár -15°C, a Polar készülékek még akkor is felmelegítik 
otthonát.

8°C hőntartás
Amikor a berendezés fűtés üzemben van,   8°C-os hőtartás 
kapcsolható, mely az átmenetileg használaton kívüli ingatlan 
fagymentesítésére használható.

Alaplemez fűtés
A kültéri egységbe fűtőszál került beépítésre, ez alacsony külső 
hőmérsékletnél megakadályozza a kondenzvíz fagyását. 

Karterfűtés
A kültéri egység kompresszprában található elektromos fűtőszál 
előmelegíti a kompresszort így védve azt a túl alacsony 
hőmérsékleten történő terheléstől.

Hűtés alacsony hőmérsékleten
A készülék hideg időben üzemeltethető hűtési üzemmódban.

Szuper csendes üzemmód
Alváshoz mindannyian a csendes környezetet kedveljük. A kültéri 
egység csendes üzemmódja korlátozza a kültéri egység zajszintjét, 
tehát Ön nyugodtan üzemeltetheti a légkondicionálót anélkül, 
hogy bárkit zavarna ezzel.

4-5-7 sebességfokozatú ventilátor
Sebességes ventilátor a nagyobb komfort és hatékonyság 
érdekében.

Anti-cold Air 
Fűtés üzemmódban csak akkor kezd el működni a
beltéri ventilátor, ha a hőmérséklet már elég meleg. Ezzel 
megakadályozza, hogy hideg levegőt fújjon be a készülék a fűtés 
bekapcsolásakor, vagy leolvasztás után.

Páramentesítő funkció
Az önálló párátlanító üzemmóddal akár még a nedves ruhák is 
megszáríthatók, amikor az időjárás párássá válik, így nem szükséges 
aggódni a nedvesség miatt.

Comfort hűtés
A berndezés hűtés üzemmódban a levegő páratartalmát is 
csökkenti, ezáltal is biztosítja a megfelelő komfortot a felhasználók 
részére.

Huzatmentes technológia
A beltéri egység kialakításának köszönhetően a kiáramló levegőt 
egy rácsozott terelőlap fogja fel, így a levegő érezhető mozgása 
jelentősen csökken.

Komfort

Automatikus újraindítás
A légkondicionáló működés közben eltárolja az üzemi adatokat és 
beállításokat. Egy esetleges áramkimaradás esetén a funkció 
segítségével az áramszolgáltatás helyre állításakor a berendezés a 
leállás előtti üzemmódban működik tovább.

Automatikus hibakeresés
Ennek a funkciónak köszönhetően a berendezés elektronikája 
folyamatosan ellenőrzi a készülék egységeinek állapotát, és egy 
esetleges rendellenesség esetén hibakód kijelzéssel hívja fel a 
�gyelmet a problémára.

Intelligens leolvasztás
Fűtési üzemmódban, alacsony külső hőmérséklet esetén az 
automata leolvasztás funkció bekapcsol a kültéri egység 
jégmentesítése és az optimális teljesítmény fenntartása miatt. 
A leolvasztási ciklus végeztével, pedig automatikusan visszaáll 
fűtési üzemmódba.

Erőteljes hűtés
A klímaberendezés 60°C külső hőmérsékletnél is üzemeltethető 
hűtés módban.

Kikapcsolható kijelző
Felhasználóbarát, formatervezett és igény szerint ki-be kapcsolható 
LED kijelző.

Lamella pozíció memória
Légterelő lamella pozíciójának tárolása.
A készülék újraindítása esetén a légterelő lamella automatikusan 
beáll a korábban beállított pozícióba.

Vészhelyzeti üzemeltetés
Ha a távirányító elvész vagy megsérül, használja a segédgombot a 
légkondicionáló be vagy kikapcsolásához.

“I feel” üzemmód
A távirányítóba beépített érzékelő segítségével mindig a nekünk
leginkább megfelelő lesz a hőérzet. Helyezzük a távirányítót a
helyiségen belül oda, ahol a legtöbbet tartózkodunk. 

Smart légáram
Hűtés üzemmódban a légterelés felfelé, fűtés üzemmódban lefelé 
irányul a funkció bekapcsolásával.

Széles feszültség tartomány
Széles működési tartomány, hogy a berendezés feszültség 
ingadozás esetén is üzemelhessen.

Rozsadaálló
A készülék a rozsdának hatékonyan ellenálló anyagokból készült.

Gyerekzár
A készülék távirányítója lezárható és csak bizonyos gombok 
együttes lenyomása után oldódik fel újra.

Wi�
A készülék alapáron tartalmaz Wi� antennát, mely segítségével 
otthoni hálózaton kersztül, okostelefonról vezérelhetővé válik a 
készülék.

Kényelem

WIFIWIFI






