
Typ produktu                                                                     klimatyzator przenośny

Marka                                                                                                         Toyotomi

Model                                                                                                         TAD-226E

Kolor                                                                                                                   Biały

Kod Ean                                                                                          4963505829957

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EER *                                                          2,60

Klasa energetyczna                                                                                                A

Moc (nom.)                                                                 kW                                  2,60

Zużycie energii (nom.)**                                         kW                                   1,15

Zużycie energii (czuwanie)                                        W                                   0,43

Napięcie                                                                     V/Hz                   220-240/50

Przepustowość powietrza                                       m3/h                260/290/320

Sezonowy współczynnik efektywności chłodzenia

Kubatura chłodzenia                                                 m3                               35 -60

Ilość kondensowanej wody***                             L/24h                                   34

Praca w zakresie temperatur                                   st.C                             16 - 35

Regulacja termostatu w zakresie                            st.C                             16 - 30

Czynnik chłodniczy/ładunek                                   R/gr                       R290/220

Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP)                                                        3

Poziom ciśnienia akustycznego                              dB(A)                      48/50/52

Sterowanie                                                                               elektroniczne/pilot

Wentylator nawiewowy                                                                       3 prędkości

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)                                mm 315 x 770 x 395

Waga jed. wew./jed. zew.                                        kg                                   27,0

Klasa bezpieczeństwa jed. wew./jed. zew.            IP                                   IPX0

Gwarancja                                                                 lata                                        2

Instrukcja w języku                                                                                    polskim

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY TAD-226E

EER  2,60 A

R290

* -    wg. normy EN 14511 - 2011
** -  zużycie energii elektrycznej kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej

w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu
użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje;

*** - w 32 st.C, 80% wilgotności;
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Wymiary
opakowania

Waga
opakowania

= kg31,0
463x358x866 mm

szer. x głęb. x wys.

Sterowanie elektroniczne:

Pilot:

Pomiar temperatur:

Wentylator:

Timer:

Klimatyzacja:

Filtr powietrza:

Regulowany przepływ powietrza:

Cooldown:

Osuszanie:

Okienny zestaw montażowy:

Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy:

Wzornictwo:

Przepustowość powietrza:

Norma ErP:

Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny system sterowania.

W wygodnym korzystaniu z urządzenia pomoże pilot zdalnego sterowania.

Klimatyzator wyposażony jest w czujniki mierzące temperaturę w pomieszczeniu. Zakres pracy
pozwala na regulację temperatury w zakresie od 16 do 30 st. C.

Trzyzakresowy wysokowydajny wentylator zapewnia cichą i efektywną pracę.

Urządzenie wyposażone jest w zegar pozwalający na wyłącznie klimatyzatora po 1-24 godzinach pracy.

Urządzenie wytwarza przyjemny i orzeźwiający nawiew zimnego powietrza. Zanieczyszczenia i bakterie
wychwytywane są przez filtr powietrza. Duża wydajność i energooszczędność (klasa energetyczna A).

Klimatyzator wyposażony jest w filtr przeciw kurzowy zatrzymujący większe cząstki brudu i kurzu.
Filtr można myć w zmywarce lub ręcznie w ciepłej wodzie.

Korzystając z regulacji wylotu powietrza możemy dowolnie ustawić kierunek
nawiewu równomiernie schładzając pomieszczenie.

Klimatyzator wyposażony jest w opatentowany przez naszą firmę system schładzania sprężarki przy
pomocy kondensowanej w procesie chłodzenia zimnej wody, która następnie usuwana jest wraz z gorącym powietrzem
rurą odprowadzającą. System cooldown poprawia trwałość i efektywność energetyczną sprężarki. Zmniejsza również
ilość kondensowanej w urządzeniu wody, ograniczając konieczność opróżniania wewnętrznego zbiornika na wodę.

Z racji właściwości fizycznych urządzenie może być wykorzystywane również do osuszania pomieszczeń.
W takim wypadku możemy podłączyć do urządzenia wąż o średnicy 15 mm odprowadzający do kanalizacji
kondensowaną wodę w ciągłym cyklu pracy.

By urządzenie działało sprawnie, gorące powietrze wymaga odprowadzenia na
zewnątrz pomieszczenia. Okienny zestaw montażowy pozwala ograniczyć niedogodności związane z wystawieniem rury
odprowadzającej. W skład zestawu wchodzi adapter zwężający rurę odprowadzającą i komplet okiennych pianek
montażowych, zapobiegających swobodnej cyrkulacji powietrza między schładzanym pomieszczeniem a ciepłym
powietrzem na zewnątrz.

W klimatyzatorze zastosowano aktualnie najbardziej przyjazny i
wydajny czynnik chłodniczy dostępny w klimatyzacji - R410A.

Klimatyzator należy do gamy jednolicie zaprojektowanych urządzeń marki Toyotomi.

Wysoki poziom nadmuchu schłodzonego powietrza do pomieszczenia sprawia, że szybko
poczujemy się komfortowo.

Urządzenie zgodne z europejską normą 2009/125/EC.


