
Inverteriniai „SPLIT“ tipo
sieniniai oro kondicionieriai„VIOLA“

–15 –15

Nuotolinio valdymo pultelyje esantis jutiklis matuoja aplin-
kos temperatūrą ir siunčia signalą į oro kondicionierių. Kon-
dicionierius nustato temperatūrą ir oro srauto stiprumą, kad 
toje zonoje būtų pasiektas maksimalus komfortas.

„I Feel“ funkcija   
Išjungus oro kondicionierių, vidinės dalies ventilia-
torius veikia tol, kol išgarina drėgmę. Todėl vidinėje 
dalyje nesikaupia dulkės, bakterijos ir pelėsiai.

Efektyvus šildymas iki –15 °C. „Viola“ oro kondicionieriai 
turi gamykloje sumontuotus „Nordic“modulius. 
Efektyvus vėsinimas iki –15 °C.

Oro kondicionierius šildymo režimu turi 8 °C 
palaikymo funkciją. Tai ypač patogu išvyks-
tant ilgesniam laikui.

Savaiminis išsivalymas

Šildymas iki –15 °C  / vėsinimas iki –15 °C 8 °C palaikymo funkcijaA+++ energetininė efektyvumo klasė

Vidinės dalies ventiliatorius įsijungia tik tada, 
kai šilumokaitis yra įšilęs.  
 
   
 

Apsauga nuo šalto oro

I Feel
Mažasis jutiklis
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Modelis Darbo 
režimas GWH09RB-K3DNA3C GWH12RB-K3DNA3C GWH18RC-K3DNA3C GWH24RD-K3DNA3C

Vėsinimo galia (min.–nom.–maks.) kW 0,88–2,6-3,0 0,48-3,5-4,0 1,0-5,27-6,2 1,47-6,45-7,0
Elektrinė galia (min.– maks.) kW C 0,11–1,2 0,11–1,3 0,33–2,3 0,35-2,75
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER W/W C 6,4 6,4 5,6 5,8
Šildymo galia (min.–vom.–maks.) kW 0,76-2,75-3,5 0,65-3,65-4,28 1,0-5,27-6,2 1,47-6,45-7,0
Elektrinė galia (min.–maks.) kW H 0,11–1,47 0,11–1,58 0,33–2,3 0,35–2,75
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP  W/W H 4,0 3,8 3,8 3,8
Energijos efektyvumo klasė A+++ A++ A+ A+
Triukšmo lygis (maks. / min.) dB(A) 41/39/36/33/- 45/42/39/36/- 48/46/37/33/- 50/45/39/36/-
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.) ⁰C C –15~43 –15~43 –15~43 –15~43
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.) ⁰C H –15~24 –15~24 –15~24 –15~24
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.) ⁰C H –15~24 –15~24 –15~24 –15~24

„Turbo“ režimas G10 technologija Miego funkcija„I feel” 
funkcija

LaikrodisSavaiminė 
diagnostika

„Auto restart”  
funkcija

Apsauga nuo vaikų 8 °C palaikymo  
funkcija

Savaiminis  
išsivalymas

Laikmatis



Inverteriniai „SPLIT“ tipo
sieniniai oro kondicionieriai„CHANGE“

Budėjimo režimu oro kondicionierius suvartoja tik 1 W elek-
tros energijos. Tai net 70 % mažiau nei kiti oro kondicionieriai.
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Tik 1 W budėjimo režimu!  
Išjungus oro kondicionierių, vidinės dalies ventilia-
torius veikia tol, kol išgarina drėgmę. Todėl vidinėje 
dalyje nesikaupia dulkės, bakterijos ir pelėsiai.

Savaiminis išsivalymas
Vidinės dalies ventiliatorius įsijungia tik tada, 
kai šilumokaitis yra įšilęs.  
 
   
 

Apsauga nuo šalto oro

Modelis Darbo 
režimas GWH09KF-K3DNA5J GWH12KF-K3DNA5J GWH18KG-K3DNA5J GWH24KG-K3DNA5J

Vėsinimo galia (min.–nom.–maks.) kW 0,45-2,6-3,23 0,6-3,5-3,96 1,2-5,0-6,2 2,5-6,45-6,55
Elektrinė galia (min.–nom.–maks.) kW C 0,2-0,87-1,42 0,22-1,15-1,55 0,38-1,6-2,65 0,6-2,18-2,65
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER W/W C 5,6 5,1 5,4 5,1
Šildymo galia (min.–nom.–maks.) kW 0,45-3,0-4,1 0,6-3,65-5,13 1,1-5,57-6,0 2,53-7,0-7,6
Elektrinė galia (min.–nom.–maks.) kW H 0,2-0,9-1,55 0,22-1,1-1,65 0,35-1,75-2,65 0,6-2,22-2,8
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP W/W H 3,8 3,8 3,8 3,8
Energijos efektyvumo klasė A+ A A A
Triukšmo lygis (maks. / min.) dB(A) 41/38/30/24 42/39/31/25 49/44/40/35 51/47/42/37
Triukšmo lygis dB(A) 51 53 55 58
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.) ⁰C C 18~43 18~43 18~43 18~43
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.) ⁰C H –15~24 –15~24 –15~24 –15~24

G10 technologija 1 W sąnaudos  
budėjimo režimu

Miego funkcija Apsauga nuo 
šalto oro

„Turbo“ režimas Laikrodis Savaiminė 
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funkcija


