
Grupė 2021m modelis Aprašymas

Kataloginė 

vieneto kaina 

be PVM

Kataloginė 

vieneto kaina 

su PVM

Kataloginė 

komplekto 

kaina be PVM

Kataloginė 

komplekto 

kaina su PVM

RAC AR09TXFCAWKNEU 347 420

RAC AR09TXFCAWKXEU 520 630

RAC AR12TXFCAWKNEU 385 466

RAC AR12TXFCAWKXEU 578 699

RAC AR18TXFCAWKNEU 593 717

RAC AR18TXFCAWKXEU 889 1076

RAC AR24TXFCAWKNEU 783 947

RAC AR24TXFCAWKXEU 1174 1421

RAC MIM-A00N
Modulis išoriniams kontaktams. Reikalingas norint kondicionieriui prijungti laidinį pultą. Tinka tik 

sieniniams kondicionieriams.
34 41

RAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

RAC MIM-R10N
Jungtis MIM-B19N moduliui RAC įrenginiams. Jungiamas prie lauko bloko. Tinka tik 5,0kW 

ir 7,0kW modeliams.
246 297

RAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

RAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

RAC MWR-SH00N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis. 63 76

RAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

RAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

RAC AR09TXCAAWKNEU 567 686
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Inverterinis BEVĖJIS sieninis Comfort-Arise oro kondicionieriaus komplektas. Įrenginį 

galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi perforuotą 

korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros palaikymui patalpoje (aušinimo 

režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo svirtelę ir 

paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Kondicionierius turi trijų 

pakopų aušinimo režimus: greito aušinimo, sausinimo ir BEVĖJO. Kad įranga būtų 

naudojama efektyviausiai, automatiškai analizuojamos kambario sąlygos ir remiantis 

vartotojo pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, kondicionierius 

automatiškai persijungia į tinkamiausią režimą. Įrenginys turi antibakterinius filtrus, 

kurie praneša, kada laikas juos išvalyti. Filtrai plaunami ir lengvai pasiekiami. 

Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija automatiškai išdžiovins įrenginį. Ji 

pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. Taip apsisaugoma nuo bakterijų 

sankaupų ir nemalonių kvapų. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - įranga 

dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi gero miego, džiovinimo 

ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.0/6.0W. EER=3.60. COP=3.53. 

SEER=6.80 (A++). SCOP=3.80 (A). Vidinio bloko matmenys: 1055 x 299 x 215 mm. 

Išorinio bloko matmenys: 880 x 638 x 310 mm. Vidinio bloko svoris - 12.2 kg. 

Išorinio bloko svoris - 52.0 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 

℃; šildymas nuo -15~24 ℃. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.

Inverterinis BEVĖJIS sieninis Comfort-Arise oro kondicionieriaus komplektas. Įrenginį 

galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi perforuotą 

korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros palaikymui patalpoje (aušinimo 

režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo svirtelę ir 

paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Kondicionierius turi trijų 

pakopų aušinimo režimus: greito aušinimo, sausinimo ir BEVĖJO. Kad įranga būtų 

naudojama efektyviausiai, automatiškai analizuojamos kambario sąlygos ir remiantis 

vartotojo pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, kondicionierius 

automatiškai persijungia į tinkamiausią režimą. Įrenginys turi antibakterinius filtrus, 

kurie praneša, kada laikas juos išvalyti. Filtrai plaunami ir lengvai pasiekiami. 

Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija automatiškai išdžiovins įrenginį. Ji 

pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. Taip apsisaugoma nuo bakterijų 

sankaupų ir nemalonių kvapų. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - įranga 

dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi gero miego, džiovinimo 

ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=6.5/7.4kW. EER=3.33. COP=3.15. 

SEER=6.40 (A++). SCOP=3.80 (A). Vidinio bloko matmenys: 1055 x 299 x 215 mm. 

Išorinio bloko matmenys: 880 x 638 x 310 mm. Vidinio bloko svoris - 12.2 kg. 

Išorinio bloko svoris - 52.0 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 

℃; šildymas nuo -15~24 ℃. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.

Inverterinis BEVĖJIS sieninis Elite - GEO oro kondicionieriaus komplektas. 

Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros 

palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti 

oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. 

Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi trijų 

pakopų aušinimą: greito aušinimo režimas, sausinimo režimas ir BEVĖJIS aušinimo 

režimas. Šiame modelyje yra integruotas judesio aptikimo jutiklis. Vėsinant patalpą, 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. Taupydamas elektros energiją, įrenginys automatiškai įjungia bevėjį 

režimą, kai žmonių nėra patalpoje. Kad įranga būtų naudojama efektyviausiai, 

kondicionierius pats automatiškai analizuoja kambario sąlygas ir remiantis vartotojo 

pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, persijungia į tinkamiausią režimą. 

„Tri-Care“ filtras užtikrina oro higieniškumą - oras išvalomas nuo buitinių dulkių 

dalelių, gyvūnų plaukų, sumažinamas virusų ir bakterijų kiekis ore. Kondicionierius 

įspėja, kada laikas valyti filtrus. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - įranga 

dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi gero miego, džiovinimo 

ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.5/3.2kW. EER=4.63. COP=4.74. 

SEER=8.8 (A+++). SCOP=5.1 (A+++). Vidinio bloko matmenys: 889 x 299 x 215 

mm. Išorinio bloko matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Vidinio bloko svoris - 10.6 kg. 

Išorinio bloko svoris - 32.5 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 

℃; šildymas nuo -15~24 ℃. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.

Inverterinis BEVĖJIS sieninis Comfort-Arise oro kondicionieriaus komplektas. Įrenginį 

galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi perforuotą 

korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros palaikymui patalpoje (aušinimo 

režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo svirtelę ir 

paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Kondicionierius turi trijų 

pakopų aušinimo režimus: greito aušinimo, sausinimo ir BEVĖJO. Kad įranga būtų 

naudojama efektyviausiai, automatiškai analizuojamos kambario sąlygos ir remiantis 

vartotojo pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, kondicionierius 

automatiškai persijungia į tinkamiausią režimą. Įrenginys turi antibakterinius filtrus, 

kurie praneša, kada laikas juos išvalyti. Filtrai plaunami ir lengvai pasiekiami. 

Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija automatiškai išdžiovins įrenginį. Ji 

pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. Taip apsisaugoma nuo bakterijų 

sankaupų ir nemalonių kvapų. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - įranga 

dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi gero miego, džiovinimo 

ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.5/3.2kW. EER=3.57. COP=3.81. 

SEER=6.70 (A++). SCOP=4.00 (A+). Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 mm. 

Išorinio bloko matmenys: 660 x 475 x 242 mm. Vidinio bloko svoris - 8.9 kg. Išorinio 

bloko svoris - 23.0 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 ℃; 

šildymas nuo -15~24 ℃. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.

Inverterinis BEVĖJIS sieninis Comfort-Arise oro kondicionieriaus komplektas. Įrenginį 

galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi perforuotą 

korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros palaikymui patalpoje (aušinimo 

režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo svirtelę ir 

paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Kondicionierius turi trijų 

pakopų aušinimo režimus: greito aušinimo, sausinimo ir BEVĖJO. Kad įranga būtų 

naudojama efektyviausiai, automatiškai analizuojamos kambario sąlygos ir remiantis 

vartotojo pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, kondicionierius 

automatiškai persijungia į tinkamiausią režimą. Įrenginys turi antibakterinius filtrus, 

kurie praneša, kada laikas juos išvalyti. Filtrai plaunami ir lengvai pasiekiami. 

Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija automatiškai išdžiovins įrenginį. Ji 

pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. Taip apsisaugoma nuo bakterijų 

sankaupų ir nemalonių kvapų. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - įranga 

dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi gero miego, džiovinimo 

ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.5/3.5kW. EER=2.87. COP=3.72. 

SEER=6.50 (A++). SCOP=4.00 (A+). Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 mm. 

Išorinio bloko matmenys: 660 x 475 x 242 mm. Vidinio bloko svoris - 8.9 kg. Išorinio 

bloko svoris - 23.0 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 ℃; 

šildymas nuo -15~24 ℃. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.
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Tipas

UAB "Telenoja"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas,

El. paštai: mindaugas@telenoja.lt

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt

SAMSUNG oro kondicionierių kainynas 2021



RAC AR09TXCAAWKXEU 693 839

RAC AR12TXCAAWKNEU 630 762

RAC AR12TXCAAWKXEU 769 931

RAC MIM-A00N
Modulis išoriniams kontaktams. Reikalingas norint kondicionieriui prijungti laidinį pultą. Tinka tik 

sieniniams kondicionieriams.
34 41

RAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

RAC MIM-R10N
Jungtis MIM-B19N moduliui RAC įrenginiams. Jungiamas prie lauko bloko. Tinka 2,5kW ir 

3,5kW modeliams.
246 297

RAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

RAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

RAC MWR-SH00N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis. 63 76

RAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

RAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

RAC AR09AXKAAWKNEU 562 679

RAC AR09AXKAAWKXEU 686 830

RAC AR12AXKAAWKNEU 623 754

RAC AR12AXKAAWKXEU 762 922

RAC MIM-A00N
Modulis išoriniams kontaktams. Reikalingas norint kondicionieriui prijungti laidinį pultą. Tinka tik 

sieniniams kondicionieriams.
34 41

RAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

RAC MIM-R10N
Jungtis MIM-B19N moduliui RAC įrenginiams. Jungiamas prie lauko bloko. Tinka 2,5kW ir 

3,5kW modeliams.
246 297

RAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

RAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

RAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

RAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

1693

－

1510

1676

－

1525

1248

1385

－

1260

1399

－

Inverterinis BEVĖJIS sieninis Elite - GEO oro kondicionieriaus komplektas. 

Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros 

palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti 

oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. 

Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi trijų 

pakopų aušinimą: greito aušinimo režimas, sausinimo režimas ir BEVĖJIS aušinimo 

režimas. Šiame modelyje yra integruotas judesio aptikimo jutiklis. Vėsinant patalpą, 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. Taupydamas elektros energiją, įrenginys automatiškai įjungia bevėjį 

režimą, kai žmonių nėra patalpoje. Kad įranga būtų naudojama efektyviausiai, 

kondicionierius pats automatiškai analizuoja kambario sąlygas ir remiantis vartotojo 

pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, persijungia į tinkamiausią režimą. 

„Tri-Care“ filtras užtikrina oro higieniškumą - oras išvalomas nuo buitinių dulkių 

dalelių, gyvūnų plaukų, sumažinamas virusų ir bakterijų kiekis ore. Kondicionierius 

įspėja, kada laikas valyti filtrus. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - įranga 

dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi gero miego, džiovinimo 

ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.5/3.2kW. EER=4.63. COP=4.74. 

SEER=8.8 (A+++). SCOP=5.1 (A+++). Vidinio bloko matmenys: 889 x 299 x 215 

mm. Išorinio bloko matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Vidinio bloko svoris - 10.6 kg. 

Išorinio bloko svoris - 32.5 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 

℃; šildymas nuo -15~24 ℃. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.

Inverterinis BEVĖJIS sieninis Elite - GEO oro kondicionieriaus komplektas. 

Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros 

palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti 

oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. 

Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi trijų 

pakopų aušinimą: greito aušinimo režimas, sausinimo režimas ir BEVĖJIS aušinimo 

režimas. Šiame modelyje yra integruotas judesio aptikimo jutiklis. Vėsinant patalpą, 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. Taupydamas elektros energiją, įrenginys automatiškai įjungia bevėjį 

režimą, kai žmonių nėra patalpoje. Kad įranga būtų naudojama efektyviausiai, 

kondicionierius pats automatiškai analizuoja kambario sąlygas ir remiantis vartotojo 

pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, persijungia į tinkamiausią režimą. 

„Tri-Care“ filtras užtikrina oro higieniškumą - oras išvalomas nuo buitinių dulkių 

dalelių, gyvūnų plaukų, sumažinamas virusų ir bakterijų kiekis ore. Kondicionierius 

įspėja, kada laikas valyti filtrus. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - įranga 

dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi gero miego, džiovinimo 

ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.5/4.0kW. EER=3.95. COP=4.26. 

SEER=8.5 (A+++). SCOP=5.1 (A+++). Vidinio bloko matmenys: 889 x 299 x 215 

mm. Išorinio bloko matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Vidinio bloko svoris - 10.6 kg. 

Išorinio bloko svoris - 32.5 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 

℃; šildymas nuo -15~24 ℃. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.

Inverterinis BEVĖJIS sieninis Pure 1.0 oro kondicionieriaus komplektas. 

Kondicionierius turi perforuotą korpusą ir temperatūros palaikymui patalpoje 

(aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo 

svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Įrenginį galima 

valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Naujasis „WindFree™ Pure 1.0“ – skirtas 

gyvenamųjų vidaus patalpų oro kokybei gerinti. Jis pasižymi PM1.0 oro gryninimo 

filtru, unikalia „WindFree™“ vėsinimo technologija, plovimo užšaldant funkcija ir 

išmaniojo valdymo funkcijomis, kuriomis siekiama optimalaus klimato komforto bei 

švaresnio oro gyvenamuosiuose namuose. Kondicionieriaus šilumokaitis gali užšalti 

iki -15 C°. Kai vidinis blokas persijungia į atitirpinimo režimą, ledas pradeda tirpti ir 

taip pašalinami nešvarumai iš šilumokaičio vidaus. Šiame modelyje integruotas 

elektrostatinis PM1.0 filtras, kuris veikia kaip oro grynintuvas ir gali filtruoti 0,3 μm / 

mikrono siekiančias dulkių daleles bei sterilizuoti tam tikrų tipų bakterijas, 

naudodamas elektrostatinį įkroviklį. Vidaus oro kokybę galima nuolat stebėti 

programėlėje „SmartThings“. Net kai įrenginys yra išjungtas, dulkių jutiklis geba 

fiksuoti esamą patalpos oro kokybę. Oro užterštumui pasiekus „prastą“ ar „labai 

prastą“ lygį, išsiunčiamas pranešimas. Programėle „SmartThings“ naudotojas gali į 

šią informaciją reaguoti, nuotoliniu būdu įjungdamas gryninimo režimą. Šaltnešis - 

R32. Qšald./šild.=2.5/3.2kW. SEER=(A++). SCOP=(A++). Vidinio bloko matmenys: 

880 x 410 x 290 mm. Išorinio bloko matmenys: 913 x 371 x 622 mm. Vidinio bloko 

svoris - 10.3 kg. Išorinio bloko svoris - 32.7 kg. Darbinės temperatūros ribos: 

šaldymas nuo -10~46 ℃; šildymas nuo -15~24 ℃. Komplekte su distanciniu valdymo 

pulteliu.

Inverterinis BEVĖJIS sieninis Pure 1.0 oro kondicionieriaus komplektas. 

Kondicionierius turi perforuotą korpusą ir temperatūros palaikymui patalpoje 

(aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo 

svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Įrenginį galima 

valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Naujasis „WindFree™ Pure 1.0“ – skirtas 

gyvenamųjų vidaus patalpų oro kokybei gerinti. Jis pasižymi PM1.0 oro gryninimo 

filtru, unikalia „WindFree™“ vėsinimo technologija, plovimo užšaldant funkcija ir 

išmaniojo valdymo funkcijomis, kuriomis siekiama optimalaus klimato komforto bei 

švaresnio oro gyvenamuosiuose namuose. Kondicionieriaus šilumokaitis gali užšalti 

iki -15 C°. Kai vidinis blokas persijungia į atitirpinimo režimą, ledas pradeda tirpti ir 

taip pašalinami nešvarumai iš šilumokaičio vidaus. Šiame modelyje modelyje 

integruotas elektrostatinis PM1.0 filtras, kuris veikia kaip oro grynintuvas ir gali 

filtruoti 0,3 μm / mikrono siekiančias dulkių daleles bei sterilizuoti tam tikrų tipų 

bakterijas, naudodamas elektrostatinį įkroviklį. Vidaus oro kokybę galima nuolat 

stebėti programėlėje „SmartThings“. Net kai įrenginys yra išjungtas, dulkių jutiklis 

geba fiksuoti esamą patalpos oro kokybę. Oro užterštumui pasiekus „prastą“ ar „labai 

prastą“ lygį, išsiunčiamas pranešimas. Programėle „SmartThings“ naudotojas gali į 

šią informaciją reaguoti, nuotoliniu būdu įjungdamas gryninimo režimą.  Šaltnešis - 

R32. Qšald./šild.=3.5/4.0kW. SEER=(A++). SCOP=(A++). Vidinio bloko matmenys: 

880 x 410 x 290 mm. Išorinio bloko matmenys: 913 x 371 x 622 mm. Vidinio bloko 

svoris - 10.3 kg. Išorinio bloko svoris - 32.7 kg. Darbinės temperatūros ribos: 

šaldymas nuo -10~46 ℃; šildymas nuo -15~24 ℃. Komplekte su distanciniu valdymo 

pulteliu.
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UAB "Telenoja"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas,

El. paštai: mindaugas@telenoja.lt

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt



RAC AR09TXFYAWKNEU 285 345

RAC AR09TXFYAWKXEU 427 517

RAC AR12TXFYAWKNEU 316 382

RAC AR12TXFYAWKXEU 474 574

RAC AR18TXFYAWKNEU 487 589

RAC AR18TXFYAWKXEU 730 884

RAC AR24TXFYAWKNEU 643 777

RAC AR24TXFYAWKXEU 964 1166

RAC MIM-A00N
Modulis išoriniams kontaktams. Reikalingas norint kondicionieriui prijungti laidinį pultą. Tinka tik 

sieniniams kondicionieriams.
34 41

RAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

RAC MIM-R10N
Jungtis MIM-B19N moduliui RAC įrenginiams. Jungiamas prie lauko bloko. Tinka tik 5,0kW 

ir 7,0kW modeliams.
246 297

RAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

RAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

RAC MWR-SH00N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis. 63 76

RAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

RAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

RAC AR09TXHQASINEU 250 303

RAC AR09TXHQASIXEU 306 370

RAC AR12TXHQASINEU 278 336

RAC AR12TXHQASIXEU 339 411

956

1473

1944

－

673

746

861

1606

－

556

617

712

790

1217

Inverterinis sieninis Cebu - GEO oro kondicionieriaus komplektas. Mėgaukitės 

išmanesniu gyvenimu naudodami „AI Auto Comfort“ funkciją. Pagal jūsų 

pageidaujamą temperatūrą automatiškai įjungiamas tas režimas, kuris yra 

tinkamiausias optimalioms sąlygoms palaikyti. ,,Fast Cooling" režimas greitai atvėsins 

patalpą nuo kampo iki kampo. Įrenginį galite valdyti per nuotolį, bet kada ir iš bet kur 

(integruotas Wi-Fi modulis). Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija 

automatiškai išdžiovins įrenginį. Ji pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. 

Taip apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų. Lengvai valomas 

antibakterinis filtras („Easy Filter Plus“). Filtrai yra kondicionieriaus išorės viršuje, 

todėl juos paprasta išimti ir išvalyti. Tankus tinklelis palaiko šilumokaičio švarą, o 

antibakterinė danga padeda apsisaugoti nuo oru plintančių pavojingų teršalų. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.5/3.2kW. EER=3.57. COP=3.81. SEER=6.70 (A++). 

SCOP=4.0 (A+). Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 mm. Išorinio bloko 

matmenys: 660 x 475 x 242 mm. Vidinio bloko svoris - 8.9 kg. Išorinio bloko svoris - 

23.0 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 ℃; šildymas nuo -

15~24 ℃. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.

Inverterinis sieninis Cebu - GEO oro kondicionieriaus komplektas. Mėgaukitės 

išmanesniu gyvenimu naudodami „AI Auto Comfort“ funkciją. Pagal jūsų 

pageidaujamą temperatūrą automatiškai įjungiamas tas režimas, kuris yra 

tinkamiausias optimalioms sąlygoms palaikyti. ,,Fast Cooling" režimas greitai atvėsins 

patalpą nuo kampo iki kampo. Įrenginį galite valdyti per nuotolį, bet kada ir iš bet kur 

(integruotas Wi-Fi modulis). Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija 

automatiškai išdžiovins įrenginį. Ji pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. 

Taip apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų. Lengvai valomas 

antibakterinis filtras („Easy Filter Plus“). Filtrai yra kondicionieriaus išorės viršuje, 

todėl juos paprasta išimti ir išvalyti. Tankus tinklelis palaiko šilumokaičio švarą, o 

antibakterinė danga padeda apsisaugoti nuo oru plintančių pavojingų teršalų. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.5/3.5kW. EER=2.87. COP=3.72. SEER=6.50 (A++). 

SCOP=4.00 (A+). Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 mm. Išorinio bloko 

matmenys: 660 x 475 x 242 mm. Vidinio bloko svoris - 8.9 kg. Išorinio bloko svoris - 

23.0 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 ℃; šildymas nuo -

15~24 ℃. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.

Inverterinis sieninis Cebu - GEO oro kondicionieriaus komplektas. Mėgaukitės 

išmanesniu gyvenimu naudodami „AI Auto Comfort“ funkciją. Pagal jūsų 

pageidaujamą temperatūrą automatiškai įjungiamas tas režimas, kuris yra 

tinkamiausias optimalioms sąlygoms palaikyti. ,,Fast Cooling" režimas greitai atvėsins 

patalpą nuo kampo iki kampo. Įrenginį galite valdyti per nuotolį, bet kada ir iš bet kur 

(integruotas Wi-Fi modulis). Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija 

automatiškai išdžiovins įrenginį. Ji pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. 

Taip apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų. Lengvai valomas 

antibakterinis filtras („Easy Filter Plus“). Filtrai yra kondicionieriaus išorės viršuje, 

todėl juos paprasta išimti ir išvalyti. Tankus tinklelis palaiko šilumokaičio švarą, o 

antibakterinė danga padeda apsisaugoti nuo oru plintančių pavojingų teršalų. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.0/6.0kW. EER=3.60. COP=3.53. SEER=6.80 (A++). 

SCOP=3.80 (A). Vidinio bloko matmenys: 1055 x 299 x 215 mm. Išorinio bloko 

matmenys: 880 x 638 x 310 mm. Vidinio bloko svoris - 12.2 kg. Išorinio bloko svoris - 

52.0 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 ℃; šildymas nuo -

15~24 ℃. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.

Inverterinis sieninis Cebu - GEO oro kondicionieriaus komplektas. Mėgaukitės 

išmanesniu gyvenimu naudodami „AI Auto Comfort“ funkciją. Pagal jūsų 

pageidaujamą temperatūrą automatiškai įjungiamas tas režimas, kuris yra 

tinkamiausias optimalioms sąlygoms palaikyti. ,,Fast Cooling" režimas greitai atvėsins 

patalpą nuo kampo iki kampo. Įrenginį galite valdyti per nuotolį, bet kada ir iš bet kur 

(integruotas Wi-Fi modulis). Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija 

automatiškai išdžiovins įrenginį. Ji pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. 

Taip apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų. Lengvai valomas 

antibakterinis filtras („Easy Filter Plus“). Filtrai yra kondicionieriaus išorės viršuje, 

todėl juos paprasta išimti ir išvalyti. Tankus tinklelis palaiko šilumokaičio švarą, o 

antibakterinė danga padeda apsisaugoti nuo oru plintančių pavojingų teršalų. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=6.5/7.4kW. EER=3.33. COP=3.15. SEER=6.40 (A++). 

SCOP=4.00 (A+). Vidinio bloko matmenys: 1055 x 299 x 215 mm. Išorinio bloko 

matmenys: 880 x 638 x 310 mm. Vidinio bloko svoris - 12.2 kg. Išorinio bloko svoris - 

52.0 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 ℃; šildymas nuo -

15~24 ℃. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.

Inverterinis sieninis AR35 Silver oro kondicionieriaus komplektas. Greitai ir efektyviai 

atvėsinkite visą kambarį su „Fast Cooling“ režimu. Iš pradžių ventiliatorius veikia 

didžiausiu greičiu, tad jis atvėsina arba įšildo patalpas kur kas greičiau nei veikdamas 

įprastu režimu ir nustatytą temperatūrą pasiekia per itin trumpą laiką. HD filtras 

efektyviai sulaiko dulkes, ore esančius teršalus ir alergenus. „2-Way Auto Swing“ 

funkcija automatiškai valdo oro srovės kryptį, tad oras po kambarį paskirstomas 

greitai ir tolygiai. Tam, kad būtų užtikrinta palankiausia kambario aplinka, 

ventiliatorius gali pūsti šiltą arba vėsų orą į bet kurią pusę tokiu atstumu, kokio reikia. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.64/2.93kW. EER=3.43. COP=3.91. SEER=6.30. 

SCOP=4.00. Vidinio bloko matmenys: 805 x 285 x 194 mm. Išorinio bloko matmenys: 

720 x 495 x 270 mm. Vidinio bloko svoris - 7.6 kg. Išorinio bloko svoris - 23.2 kg. 

Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 ℃; šildymas nuo -15~24 ℃. 

Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.

Inverterinis sieninis AR35 Silver oro kondicionieriaus komplektas. Greitai ir efektyviai 

atvėsinkite visą kambarį su „Fast Cooling“ režimu. Iš pradžių ventiliatorius veikia 

didžiausiu greičiu, tad jis atvėsina arba įšildo patalpas kur kas greičiau nei veikdamas 

įprastu režimu ir nustatytą temperatūrą pasiekia per itin trumpą laiką. HD filtras 

efektyviai sulaiko dulkes, ore esančius teršalus ir alergenus. „2-Way Auto Swing“ 

funkcija automatiškai valdo oro srovės kryptį, tad oras po kambarį paskirstomas 

greitai ir tolygiai. Tam, kad būtų užtikrinta palankiausia kambario aplinka, 

ventiliatorius gali pūsti šiltą arba vėsų orą į bet kurią pusę tokiu atstumu, kokio reikia. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.52/3.81kW. EER=2.90. COP=3.50. SEER=6.10. 

SCOP=3.90. Vidinio bloko matmenys: 805 x 285 x 194 mm. Išorinio bloko matmenys: 

720 x 495 x 270 mm. Vidinio bloko svoris - 7.6 kg. Išorinio bloko svoris - 23.2 kg. 

Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 ℃; šildymas nuo -15~24 ℃. 

Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.
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UAB "Telenoja"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas,

El. paštai: mindaugas@telenoja.lt

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt



RAC AR18TXHQASINEU 468 567

RAC AR18TXHQASIXEU 572 693

RAC AR24TXHQASINEU 564 682

RAC AR24TXHQASIXEU 689 834

RAC Sieniniai AR35 - AF21 Silver kondicionieriai priedų neturi.

RAC AR09TXHZAWKNEU 262 317

RAC AR09TXHZAWKXEU 393 476

RAC AR12TXHZAWKNEU 291 352

RAC AR12TXHZAWKXEU 437 528

RAC AR18TXHZAWKNEU 448 542

RAC AR18TXHZAWKXEU 672 814

RAC AR24TXHZAWKNEU 592 716

RAC AR24TXHZAWKXEU 888 1074

RAC MIM-A00N
Modulis išoriniams kontaktams. Reikalingas norint kondicionieriui prijungti laidinį pultą. Tinka tik 

sieniniams kondicionieriams.
34 41

RAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

RAC MIM-R10N
Jungtis MIM-B19N moduliui RAC įrenginiams. Jungiamas prie lauko bloko. Tinka tik 5,0kW 

ir 7,0kW modeliams.
246 297

RAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

RAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

RAC MWR-SH00N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis. 63 76

RAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

RAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC AC026TNXDKG/EU 380 460

CAC AC026RXADKG/EU 872 1055

CAC AC035TNXDKG/EU 424 513

1514

1690

－
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793
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1356

1790

1252
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Inverterinis BEVĖJIS sieninio komercinės klasės oro kondicionieriaus komplektas. 

Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros 

palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti 

oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. 

Didelio efektyvumo "inverter" technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo 

efektą, užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos 

sąnaudomis. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). 

Kondicionierius turi „Good Sleep“ režimą, kuris automatiškai nustato optimalią 

temperatūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir nubustumėte žvalūs. Įdiegta trigubos 

apsaugos technologija garantuoja didžiausią sistemų efektyvumą ir patikimumą. Tai 

kompresoriaus ir valdymo plokštės apsauga nuo didelių elektros įtampos šuolių ir 

antikorozine danga padengtas šilumokaitis. Įrenginio filtrai įmontuoti įrenginio išorės 

viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išvalyti. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.6/3.3kW. 

EER=4.06. COP=3.75. SEER=7.0 (A++). SCOP=4.1 (A+). Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/820 x 299 x 215 mm. Svoris 

(išorinis/vidinis blokas) - 32.5/9.1 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

15~46 ℃; šildymas - -20~24 ℃. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

Inverterinis BEVĖJIS sieninio komercinės klasės oro kondicionieriaus komplektas. 

Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros 

palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti 

oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. 

Didelio efektyvumo "inverter" technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo 

efektą, užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos 

sąnaudomis. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). 

Kondicionierius turi „Good Sleep“ režimą, kuris automatiškai nustato optimalią 

temperatūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir nubustumėte žvalūs. Įdiegta trigubos 

apsaugos technologija garantuoja didžiausią sistemų efektyvumą ir patikimumą. Tai 

kompresoriaus ir valdymo plokštės apsauga nuo didelių elektros įtampos šuolių ir 

antikorozine danga padengtas šilumokaitis. Įrenginio filtrai įmontuoti įrenginio išorės 

viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išvalyti. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.5/4.0kW. 

EER=3.50. COP=3.31. SEER=6.90 (A++). SCOP=4.1 (A+). Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/820 x 299 x 215 mm. Svoris 

(išorinis/vidinis blokas) - 32.5/9.1 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

15~46 ℃; šildymas - -20~24 ℃. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

Inverterinis sieninis AR35 Silver oro kondicionieriaus komplektas. Greitai ir efektyviai 

atvėsinkite visą kambarį su „Fast Cooling“ režimu. Iš pradžių ventiliatorius veikia 

didžiausiu greičiu, tad jis atvėsina arba įšildo patalpas kur kas greičiau nei veikdamas 

įprastu režimu ir nustatytą temperatūrą pasiekia per itin trumpą laiką. HD filtras 

efektyviai sulaiko dulkes, ore esančius teršalus ir alergenus. „2-Way Auto Swing“ 

funkcija automatiškai valdo oro srovės kryptį, tad oras po kambarį paskirstomas 

greitai ir tolygiai. Tam, kad būtų užtikrinta palankiausia kambario aplinka, 

ventiliatorius gali pūsti šiltą arba vėsų orą į bet kurią pusę tokiu atstumu, kokio reikia. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.28/5.28kW. EER=3.43. COP=3.56. SEER=7.10. 

SCOP=4.00. Vidinio bloko matmenys: 957 x 302 x 213 mm. Išorinio bloko matmenys: 

800 x 554 x 333 mm. Vidinio bloko svoris - 10.0 kg. Išorinio bloko svoris - 34.0kg. 

Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 ℃; šildymas nuo -15~24 ℃. 

Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.

Inverterinis sieninis AR35 Silver oro kondicionieriaus komplektas. Greitai ir efektyviai 

atvėsinkite visą kambarį su „Fast Cooling“ režimu. Iš pradžių ventiliatorius veikia 

didžiausiu greičiu, tad jis atvėsina arba įšildo patalpas kur kas greičiau nei veikdamas 

įprastu režimu ir nustatytą temperatūrą pasiekia per itin trumpą laiką. HD filtras 

efektyviai sulaiko dulkes, ore esančius teršalus ir alergenus. „2-Way Auto Swing“ 

funkcija automatiškai valdo oro srovės kryptį, tad oras po kambarį paskirstomas 

greitai ir tolygiai. Tam, kad būtų užtikrinta palankiausia kambario aplinka, 

ventiliatorius gali pūsti šiltą arba vėsų orą į bet kurią pusę tokiu atstumu, kokio reikia. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=7.03/7.33kW. EER=2.87. COP=2.71. SEER=6.10. 

SCOP=3.90. Vidinio bloko matmenys: 1040 x 327 x 220 mm. Išorinio bloko 

matmenys: 845 x 702 x 363 mm. Vidinio bloko svoris - 12.3 kg. Išorinio bloko svoris - 

51.5kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 ℃; šildymas nuo -15~24 

℃. Komplekte su distanciniu valdymo pulteliu.

Inverterinis sieninis Luzon oro kondicionieriaus komplektas. Įranga turi 

antibakterinius filtrus, kurie siunčia įspėjimą, kada reikia juos išvalyti. Kondicionierius 

turi greito atšaldymo, sausinimo ir gero miego režimus. Dingus elektros maitinimui ir 

vėl atsiradus - įranga dirba buvusiu nustatytu režimu. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=2.5/3.2kW. EER=3.57. COP=3.81. SEER=6.7 (A++). SCOP=4.0 (A+). 

Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 mm. Išorinio bloko matmenys: 660 x 475 x 

242 mm. Vidinio bloko svoris - 9.1 kg. Išorinio bloko svoris - 22.6 kg. Darbinės 

temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 ℃; šildymas nuo -15~24 ℃. Komplekte su 

distanciniu valdymo pulteliu. Nėra galimybės įrenginio valdyti telefonu.

Inverterinis sieninis Luzon oro kondicionieriaus komplektas. Įranga turi 

antibakterinius filtrus, kurie siunčia įspėjimą, kada reikia juos išvalyti. Kondicionierius 

turi greito atšaldymo, sausinimo ir gero miego režimus. Dingus elektros maitinimui ir 

vėl atsiradus - įranga dirba buvusiu nustatytu režimu. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=3.5/3.5kW. EER=2.87. COP=3.72. SEER=6.5 (A++). SCOP=4.0 (A+). 

Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 mm. Išorinio bloko matmenys: 660 x 475 x 

242 mm. Vidinio bloko svoris - 9.1 kg. Išorinio bloko svoris - 22.6 kg. Darbinės 

temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 ℃; šildymas nuo -15~24 ℃. Komplekte su 

distanciniu valdymo pulteliu. Nėra galimybės įrenginio valdyti telefonu.

Inverterinis sieninis Luzon oro kondicionieriaus komplektas. Įranga turi 

antibakterinius filtrus, kurie siunčia įspėjimą, kada reikia juos išvalyti. Kondicionierius 

turi greito atšaldymo, sausinimo ir gero miego režimus. Dingus elektros maitinimui ir 

vėl atsiradus - įranga dirba buvusiu nustatytu režimu. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=5.0/6.0kW. EER=3.6. COP=3.51. SEER=6.8 (A++). SCOP=3.8 (A). 

Vidinio bloko matmenys: 1055 x 299 x 215 mm. Išorinio bloko matmenys: 880 x 638 

x 310 mm. Vidinio bloko svoris - 11.5 kg. Išorinio bloko svoris - 39.7 kg. Darbinės 

temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 ℃; šildymas nuo -15~24 ℃. Komplekte su 

distanciniu valdymo pulteliu. Nėra galimybės įrenginio valdyti telefonu.

Inverterinis sieninis Luzon oro kondicionieriaus komplektas. Įranga turi 

antibakterinius filtrus, kurie siunčia įspėjimą, kada reikia juos išvalyti. Kondicionierius 

turi greito atšaldymo, sausinimo ir gero miego režimus. Dingus elektros maitinimui ir 

vėl atsiradus - įranga dirba buvusiu nustatytu režimu. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=6.5/7.4kW. EER=3.33. COP=3.15. SEER=6.4 (A++). SCOP=3.8 (A). 

Vidinio bloko matmenys: 1055 x 299 x 215 mm. Išorinio bloko matmenys: 880 x 638 

x 310 mm. Vidinio bloko svoris - 11.6 kg. Išorinio bloko svoris - 43.2 kg. Darbinės 

temperatūros ribos: šaldymas nuo -10~46 ℃; šildymas nuo -15~24 ℃. Komplekte su 

distanciniu valdymo pulteliu. Nėra galimybės įrenginio valdyti telefonu.
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UAB "Telenoja"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas,

El. paštai: mindaugas@telenoja.lt

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt



CAC AC035RXADKG/EU 973 1178

CAC AC052TNXDKG/EU 526 637

CAC AC052RXADKG/EU 1144 1384

CAC AC071TNXDKG/EU 610 738

CAC AC071RXADKG/EU 1485 1797

CAC MIM-A00N
Modulis išoriniams kontaktams. Reikalingas norint kondicionieriui prijungti laidinį pultą. Tinka tik 

sieniniams kondicionieriams.
34 41

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

CAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

CAC MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

CAC AC100RNTDKG/EU 859 1040

CAC AC100RXADNG/EU 2107 2550

CAC AC100RNTDKG/EU 859 1040

CAC AC100RXADKG/EU 2004 2425

CAC MIM-A00N
Modulis išoriniams kontaktams. Reikalingas norint kondicionieriui prijungti laidinį pultą. Tinka tik 

sieniniams kondicionieriams.
34 41

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

CAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

CAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

CAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

CAC AC071RN4PKG/EU 982 1189

3296

2021

2535

－

3590

3465

－

1690

－

2967

2864

－

2724

1397

1670

2095

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Šios kasetės 

gali būti dviejų spalvų – juodos ir baltos. Jos tolygiai vėsina visas kambario dalis, 

nepalikdamos neatvėsintų zonų. Horizontaliai išleidžiamas oro srautas švelniai 

išsisklaido visame kambaryje. Integruotas LED ekranas užtikrina aiškiai matomą oro 

srauto valdymą, kurį galima nustatyti intuityviais valdikliais. 360 laipsnių kampu 

išpučiamas oro srautas leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos kampus. 

Aušintuvas turi tris ventiliatorius, kurie orą paskirsto visiškai tolygiai, o patalpa 

vėsinama visiškai vienodai. Kondensato siurblyje integruotas atbulinis vožtuvas 

neleidžia kondensatui nutekėti atgal į kondensato surinkimo padą. Tai sumažina 

vandens lygį kondensato pade, todėl nereikės nerimauti dėl kondensato užsistovėjimo 

ar nutekėjimo į patalpą. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus – kondicionierius 

dirbs prieš tai nustatytu režimu. Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas 

papildomas priedas). Galimas oro jonizavimas (reikalingas papildomas priedas). 

Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai 

(ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). 360 kasetė gali turėti judesio 

aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas priedas). Įmontavus jutiklį, būtų 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. 360 kasetės skirtos didesnėms patalpoms (kavinėms, teatrams, 

parduotuvėms), tačiau tiks ir Jums, jei turite nemažą svetainę ar kitokią patalpą. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.= 7.1/8.0 kW. EER=2.60. COP=3.23. SEER=6.7 (A++). 

SCOP=4.2 (A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 798 x 310 

mm/947 x 281 x 947 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 51.0/20.2 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Apdailos panelė gali 

būti juoda/balta; keturkampė/apvali.

Inverterinis BEVĖJIS sieninio komercinės klasės oro kondicionieriaus komplektas. 

Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros 

palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti 

oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. 

Didelio efektyvumo "inverter" technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo 

efektą, užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos 

sąnaudomis. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). 

Kondicionierius turi „Good Sleep“ režimą, kuris automatiškai nustato optimalią 

temperatūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir nubustumėte žvalūs. Įdiegta trigubos 

apsaugos technologija garantuoja didžiausią sistemų efektyvumą ir patikimumą. Tai 

kompresoriaus ir valdymo plokštės apsauga nuo didelių elektros įtampos šuolių ir 

antikorozine danga padengtas šilumokaitis. Įrenginio filtrai įmontuoti įrenginio išorės 

viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išvalyti. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.5/4.0kW. 

EER=3.50. COP=3.31. SEER=6.90 (A++). SCOP=4.1 (A+). Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/820 x 299 x 215 mm. Svoris 

(išorinis/vidinis blokas) - 32.5/9.1 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

15~46 ℃; šildymas - -20~24 ℃. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

Inverterinis BEVĖJIS sieninio komercinės klasės oro kondicionieriaus komplektas. 

Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros 

palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti 

oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. 

Didelio efektyvumo "inverter" technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo 

efektą, užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos 

sąnaudomis. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). 

Kondicionierius turi „Good Sleep“ režimą, kuris automatiškai nustato optimalią 

temperatūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir nubustumėte žvalūs. Įdiegta trigubos 

apsaugos technologija garantuoja didžiausią sistemų efektyvumą ir patikimumą. Tai 

kompresoriaus ir valdymo plokštės apsauga nuo didelių elektros įtampos šuolių ir 

antikorozine danga padengtas šilumokaitis. Įrenginio filtrai įmontuoti įrenginio išorės 

viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išvalyti. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.0/6.0kW. 

EER=3.57. COP=3.43. SEER=6.9 (A++). SCOP=3.9 (A). Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 638 x 310/1055 x 299 x 215mm. Svoris 

(išorinis/vidinis blokas) - 43.0/11.7 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

15~50 ℃; šildymas - -20~24 ℃. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

Inverterinis BEVĖJIS sieninio komercinės klasės oro kondicionieriaus komplektas. 

Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros 

palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti 

oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. 

Didelio efektyvumo "inverter" technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo 

efektą, užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos 

sąnaudomis. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). 

Kondicionierius turi „Good Sleep“ režimą, kuris automatiškai nustato optimalią 

temperatūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir nubustumėte žvalūs. Įdiegta trigubos 

apsaugos technologija garantuoja didžiausią sistemų efektyvumą ir patikimumą. Tai 

kompresoriaus ir valdymo plokštės apsauga nuo didelių elektros įtampos šuolių ir 

antikorozine danga padengtas šilumokaitis. Įrenginio filtrai įmontuoti įrenginio išorės 

viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išvalyti. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=7.1/8.0kW. 

EER=3.09. COP=3.40. SEER=6.8 (A++). SCOP=4.0 (A+). Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 798 x 310/1055 x 299 x 215mm. Svoris 

(išorinis/vidinis blokas) - 51.0/12.7 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

15~50 ℃; šildymas - -20~24 ℃. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

Inverterinis sieninio komercinės klasės oro kondicionieriaus komplektas (trifazis N). 

Didelio efektyvumo "inverter" technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo 

efektą, užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos 

sąnaudomis. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). 

Kondicionierius turi „Good Sleep“ režimą. Šis temperatūros kontrolės režimas 

automatiškai nustato optimalią temperatūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir 

nubustumėte žvalūs. Įdiegta trigubos apsaugos technologija garantuoja didžiausią 

sistemų efektyvumą ir patikimumą. Tai kompresoriaus ir valdymo plokštės apsauga 

nuo didelių elektros įtampos šuolių ir antikorozine danga padengtas šilumokaitis. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.= 9.5/10.8 kW. EER=2.62. COP=2.98. SEER=5.9 (A+). 

SCOP=4.0 (A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1280 

x 345 x 253 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 74.0/18.5 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15~50 ℃; šildymas - -20~24 ℃. Komplekte su 

nuotolinio valdymo pulteliu.

Inverterinis sieninio komercinės klasės oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). 

Didelio efektyvumo "inverter" technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo 

efektą, užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos 

sąnaudomis. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). 

Kondicionierius turi „Good Sleep“ režimą. Šis temperatūros kontrolės režimas 

automatiškai nustato optimalią temperatūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir 

nubustumėte žvalūs. Įdiegta trigubos apsaugos technologija garantuoja didžiausią 

sistemų efektyvumą ir patikimumą. Tai kompresoriaus ir valdymo plokštės apsauga 

nuo didelių elektros įtampos šuolių ir antikorozine danga padengtas šilumokaitis. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.= 9.5/10.8 kW. EER=2.53. COP=2.82. SEER=5.9 (A+). 

SCOP=4.0 (A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1280 

x 345 x 253 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 75.0/18.5 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15~50 ℃; šildymas - -20~24 ℃. Komplekte su 

nuotolinio valdymo pulteliu.
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UAB "Telenoja"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas,

El. paštai: mindaugas@telenoja.lt

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt



CAC AC071RXADKG/EU 1485 1797

CAC PC4NUDMAN
360 kasetės panelė (kvadratinė ir balta). Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm. Svoris - 

3.6 kg.
217 263

CAC AR-KH03E 360 kasetės belaidis nuotolinis valdiklis. 39 48

CAC AC100RN4PKG/EU 1053 1274

CAC AC100RXADNG/EU 2107 2550

CAC PC4NUDMAN
360 kasetės panelė (kvadratinė ir balta). Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm. Svoris - 

3.6 kg.
217 263

CAC AR-KH03E 360 kasetės belaidis nuotolinis valdiklis. 39 48

CAC AC100RN4PKG/EU 1053 1274

CAC AC100RXADKG/EU 2004 2425

CAC PC4NUDMAN
360 kasetės panelė (kvadratinė ir balta). Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm. Svoris - 

3.6 kg.
217 263

CAC AR-KH03E 360 kasetės belaidis nuotolinis valdiklis. 39 48

CAC AC120RN4PKG/EU 1163 1408

CAC AC120RXADNG/EU 2322 2810

CAC PC4NUDMAN
360 kasetės panelė (kvadratinė ir balta). Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm. Svoris - 

3.6 kg.
217 263

CAC AR-KH03E 360 kasetės belaidis nuotolinis valdiklis. 39 48

CAC AC120RN4PKG/EU 1163 1408

3296

4133

4009

4528

4397

3313

3742

3634

2724

3416

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Šios kasetės 

gali būti dviejų spalvų – juodos ir baltos. Jos tolygiai vėsina visas kambario dalis, 

nepalikdamos neatvėsintų zonų. Horizontaliai išleidžiamas oro srautas švelniai 

išsisklaido visame kambaryje. Integruotas LED ekranas užtikrina aiškiai matomą oro 

srauto valdymą, kurį galima nustatyti intuityviais valdikliais. 360 laipsnių kampu 

išpučiamas oro srautas leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos kampus. 

Aušintuvas turi tris ventiliatorius, kurie orą paskirsto visiškai tolygiai, o patalpa 

vėsinama visiškai vienodai. Kondensato siurblyje integruotas atbulinis vožtuvas 

neleidžia kondensatui nutekėti atgal į kondensato surinkimo padą. Tai sumažina 

vandens lygį kondensato pade, todėl nereikės nerimauti dėl kondensato užsistovėjimo 

ar nutekėjimo į patalpą. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus – kondicionierius 

dirbs prieš tai nustatytu režimu. Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas 

papildomas priedas). Galimas oro jonizavimas (reikalingas papildomas priedas). 

Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai 

(ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). 360 kasetė gali turėti judesio 

aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas priedas). Įmontavus jutiklį, būtų 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. 360 kasetės skirtos didesnėms patalpoms (kavinėms, teatrams, 

parduotuvėms), tačiau tiks ir Jums, jei turite nemažą svetainę ar kitokią patalpą. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.= 7.1/8.0 kW. EER=2.60. COP=3.23. SEER=6.7 (A++). 

SCOP=4.2 (A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 798 x 310 

mm/947 x 281 x 947 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 51.0/20.2 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Apdailos panelė gali 

būti juoda/balta; keturkampė/apvali.

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas (trifazis N). Šios kasetės 

gali būti dviejų spalvų – juodos ir baltos. Jos tolygiai vėsina visas kambario dalis, 

nepalikdamos neatvėsintų zonų. Horizontaliai išleidžiamas oro srautas švelniai 

išsisklaido visame kambaryje. Integruotas LED ekranas užtikrina aiškiai matomą oro 

srauto valdymą, kurį galima nustatyti intuityviais valdikliais. 360 laipsnių kampu 

išpučiamas oro srautas leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos kampus. 

Aušintuvas turi tris ventiliatorius, kurie orą paskirsto visiškai tolygiai, o patalpa 

vėsinama visiškai vienodai. Kondensato siurblyje integruotas atbulinis vožtuvas 

neleidžia kondensatui nutekėti atgal į kondensato surinkimo padą. Tai sumažina 

vandens lygį kondensato pade, todėl nereikės nerimauti dėl kondensato užsistovėjimo 

ar nutekėjimo į patalpą. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus – kondicionierius 

dirbs prieš tai nustatytu režimu. Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas 

papildomas priedas). Galimas oro jonizavimas (reikalingas papildomas priedas). 

Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai 

(ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). 360 kasetė gali turėti judesio 

aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas priedas). Įmontavus jutiklį, būtų 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. 360 kasetės skirtos didesnėms patalpoms (kavinėms, teatrams, 

parduotuvėms), tačiau tiks ir Jums, jei turite nemažą svetainę ar kitokią patalpą. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.= 10.0/11.2 kW. EER=3.12 COP=3.55. SEER=6.8 (A++). 

SCOP=4.3 (A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330 

mm/947 x 365 x 947 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 74.0/23.5 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Apdailos panelė gali 

būti juoda/balta; keturkampė/apvali.

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Šios kasetės 

gali būti dviejų spalvų – juodos ir baltos. Jos tolygiai vėsina visas kambario dalis, 

nepalikdamos neatvėsintų zonų. Horizontaliai išleidžiamas oro srautas švelniai 

išsisklaido visame kambaryje. Integruotas LED ekranas užtikrina aiškiai matomą oro 

srauto valdymą, kurį galima nustatyti intuityviais valdikliais. 360 laipsnių kampu 

išpučiamas oro srautas leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos kampus. 

Aušintuvas turi tris ventiliatorius, kurie orą paskirsto visiškai tolygiai, o patalpa 

vėsinama visiškai vienodai. Kondensato siurblyje integruotas atbulinis vožtuvas 

neleidžia kondensatui nutekėti atgal į kondensato surinkimo padą. Tai sumažina 

vandens lygį kondensato pade, todėl nereikės nerimauti dėl kondensato užsistovėjimo 

ar nutekėjimo į patalpą. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus – kondicionierius 

dirbs prieš tai nustatytu režimu. Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas 

papildomas priedas). Galimas oro jonizavimas (reikalingas papildomas priedas). 

Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai 

(ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). 360 kasetė gali turėti judesio 

aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas priedas). Įmontavus jutiklį, būtų 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. 360 kasetės skirtos didesnėms patalpoms (kavinėms, teatrams, 

parduotuvėms), tačiau tiks ir Jums, jei turite nemažą svetainę ar kitokią patalpą. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.= 10.0/11.2 kW. EER=3.08. COP=3.50. SEER=6.8 (A++). 

SCOP=4.3 (A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330 

mm/947 x 365 x 947 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 75.0/23.5 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Apdailos panelė gali 

būti juoda/balta; keturkampė/apvali.

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas (trifazis N). Šios kasetės 

gali būti dviejų spalvų – juodos ir baltos. Jos tolygiai vėsina visas kambario dalis, 

nepalikdamos neatvėsintų zonų. Horizontaliai išleidžiamas oro srautas švelniai 

išsisklaido visame kambaryje. Integruotas LED ekranas užtikrina aiškiai matomą oro 

srauto valdymą, kurį galima nustatyti intuityviais valdikliais. 360 laipsnių kampu 

išpučiamas oro srautas leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos kampus. 

Aušintuvas turi tris ventiliatorius, kurie orą paskirsto visiškai tolygiai, o patalpa 

vėsinama visiškai vienodai. Kondensato siurblyje integruotas atbulinis vožtuvas 

neleidžia kondensatui nutekėti atgal į kondensato surinkimo padą. Tai sumažina 

vandens lygį kondensato pade, todėl nereikės nerimauti dėl kondensato užsistovėjimo 

ar nutekėjimo į patalpą. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus – kondicionierius 

dirbs prieš tai nustatytu režimu. Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas 

papildomas priedas). Galimas oro jonizavimas (reikalingas papildomas priedas). 

Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai 

(ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). 360 kasetė gali turėti judesio 

aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas priedas). Įmontavus jutiklį, būtų 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. 360 kasetės skirtos didesnėms patalpoms (kavinėms, teatrams, 

parduotuvėms), tačiau tiks ir Jums, jei turite nemažą svetainę ar kitokią patalpą. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.= 12.0/13.2 kW. EER=2.69. COP=3.26. SEER=6.0 (A+). 

SCOP=4.0 (A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330 

mm/947 x 365 x 947 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 80.0/23.5 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Apdailos panelė gali 

būti juoda/balta; keturkampė/apvali.

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Šios kasetės 

gali būti dviejų spalvų – juodos ir baltos. Jos tolygiai vėsina visas kambario dalis, 

nepalikdamos neatvėsintų zonų. Horizontaliai išleidžiamas oro srautas švelniai 

išsisklaido visame kambaryje. Integruotas LED ekranas užtikrina aiškiai matomą oro 

srauto valdymą, kurį galima nustatyti intuityviais valdikliais. 360 laipsnių kampu 

išpučiamas oro srautas leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos kampus. 

Aušintuvas turi tris ventiliatorius, kurie orą paskirsto visiškai tolygiai, o patalpa 

vėsinama visiškai vienodai. Kondensato siurblyje integruotas atbulinis vožtuvas 

neleidžia kondensatui nutekėti atgal į kondensato surinkimo padą. Tai sumažina 

vandens lygį kondensato pade, todėl nereikės nerimauti dėl kondensato užsistovėjimo 

ar nutekėjimo į patalpą. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus – kondicionierius 

dirbs prieš tai nustatytu režimu. Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas 

papildomas priedas). Galimas oro jonizavimas (reikalingas papildomas priedas). 

Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai 

(ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). 360 kasetė gali turėti judesio 

aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas priedas). Įmontavus jutiklį, būtų 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. 360 kasetės skirtos didesnėms patalpoms (kavinėms, teatrams, 

parduotuvėms), tačiau tiks ir Jums, jei turite nemažą svetainę ar kitokią patalpą. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.= 12.0/13.2 kW. EER=2.69. COP=3.26. SEER=6.0 (A+). 

SCOP=4.0 (A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330 

mm/947 x 365 x 947 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 81.0/23.5 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Apdailos panelė gali 

būti juoda/balta; keturkampė/apvali.
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CAC AC120RXADKG/EU 2214 2679

CAC PC4NUDMAN
360 kasetės panelė (kvadratinė ir balta). Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm. Svoris - 

3.6 kg.
217 263

CAC AR-KH03E 360 kasetės belaidis nuotolinis valdiklis. 39 48

CAC AC140RN4PKG/EU 1231 1490

CAC AC140RXADNG/EU 2381 2881

CAC PC4NUDMAN
360 kasetės panelė (kvadratinė ir balta). Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm. Svoris - 

3.6 kg.
217 263

CAC AR-KH03E 360 kasetės belaidis nuotolinis valdiklis. 39 48

CAC AC140RN4PKG/EU 1231 1490

CAC AC140RXADKG/EU 2269 2745

CAC PC4NUDMAN
360 kasetės panelė (kvadratinė ir balta). Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm. Svoris - 

3.6 kg.
217 263

CAC AR-KH03E 360 kasetės belaidis nuotolinis valdiklis. 39 48

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

CAC MSD-CAN1 Oro jonizatorius 4-kryptėms, mini 4-kryptėms ir 360 kasetėms bei palubiniams kondicionieriams. 94 113

CAC MCR-SME Judesio aptikimo jutiklis, skirtas 360 kasetėms. Gali būti įdiegiamas tik su panele -  PC4NUDMAN. 98 118

CAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MWR-SH00N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis. 63 76

CAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

CAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

CAC MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

CAC PC6EUCMAN

Apvali oro valymo panelė su PM1.0 filtru skirta 360 tipo kasetėms. Samsung pristato naują oro 

valymo kasetės apdailą (panelę) su PM1.0 filtru. Oro valymo kasetės apdaila yra speciali, joje yra 

klostuoti oro filtrai, kurie filtruoja teršalus iš oro srauto. Apdaila gali filtruoti dulkių daleles iki 0,3 

μm / mikronų, sterilizuoti tam tikrų rūšių bakterijas naudojant elektrostatinį įkroviklį ir taip 

užtikrinti švaresnį orą. Panelėje yra trys skirtingi filtrai, skirti gerinti oro kokybei: pirminis filtras 

sulaiko dideles dulkių daleles; dezodoravimo filtras sumažina tam tikrus nemalonius kvapus; 

PM1.0 filtras turi elektrostatinį įkroviklį itin smulkių dulkių surinkimui. PM1.0 filtras generuoja 

neigiamus jonus, kurie dulkių dalelėms ir bakterijoms suteikia neigiamą krūvį. PM1.0 filtras yra 

plaunamas ir daugkartinio naudojimo. Tai suteikia vartotojams pranašumą mėgautis švaresniu 

oru ir sutaupyti papildomų filtro pakeitimo priežiūros išlaidų.

Patalpų oro kokybę galima stebėti naudojant oro grynumo lygio indikatoriaus funkciją, kurią 

rasite oro valymo skydelyje ir per laidinį nuotolinio valdymo pultą. Skydelyje įmontuotas oro 

valymo jutiklis nuolat matuoja oro kokybę patalpose.

686 830

CAC PC6EUXMAN
Nusileidžianti panelė skirta 360 kasetėms. Vieno mygtuko paspaudimu, panelė nusileidžia žemyn 

iki 4.5 metrų, dėl šios priežasties sutaupoma daug laiko atliekant techninį aptarnavimą.
643 778

CAC PC4NUDMAN 360 kasetės panelė (kvadratinė ir balta). Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm. Svoris - 3.6 kg. 217 263

CAC PC4NUNMAN 360 kasetės panelė (apvali ir balta). Matmenys: 1050 x 66 x 1050 mm. Svoris - 3.6 kg. 217 263
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Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Šios kasetės 

gali būti dviejų spalvų – juodos ir baltos. Jos tolygiai vėsina visas kambario dalis, 

nepalikdamos neatvėsintų zonų. Horizontaliai išleidžiamas oro srautas švelniai 

išsisklaido visame kambaryje. Integruotas LED ekranas užtikrina aiškiai matomą oro 

srauto valdymą, kurį galima nustatyti intuityviais valdikliais. 360 laipsnių kampu 

išpučiamas oro srautas leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos kampus. 

Aušintuvas turi tris ventiliatorius, kurie orą paskirsto visiškai tolygiai, o patalpa 

vėsinama visiškai vienodai. Kondensato siurblyje integruotas atbulinis vožtuvas 

neleidžia kondensatui nutekėti atgal į kondensato surinkimo padą. Tai sumažina 

vandens lygį kondensato pade, todėl nereikės nerimauti dėl kondensato užsistovėjimo 

ar nutekėjimo į patalpą. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus – kondicionierius 

dirbs prieš tai nustatytu režimu. Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas 

papildomas priedas). Galimas oro jonizavimas (reikalingas papildomas priedas). 

Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai 

(ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). 360 kasetė gali turėti judesio 

aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas priedas). Įmontavus jutiklį, būtų 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. 360 kasetės skirtos didesnėms patalpoms (kavinėms, teatrams, 

parduotuvėms), tačiau tiks ir Jums, jei turite nemažą svetainę ar kitokią patalpą. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.= 13.4/15.5 kW. EER=2.81. COP=3.35. SEER=6.4. 

SCOP=4.1. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1210 x 330 mm/947 

x 365 x 947 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 91.5/25.5 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Apdailos panelė gali 

būti juoda/balta; keturkampė/apvali.

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Šios kasetės 

gali būti dviejų spalvų – juodos ir baltos. Jos tolygiai vėsina visas kambario dalis, 

nepalikdamos neatvėsintų zonų. Horizontaliai išleidžiamas oro srautas švelniai 

išsisklaido visame kambaryje. Integruotas LED ekranas užtikrina aiškiai matomą oro 

srauto valdymą, kurį galima nustatyti intuityviais valdikliais. 360 laipsnių kampu 

išpučiamas oro srautas leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos kampus. 

Aušintuvas turi tris ventiliatorius, kurie orą paskirsto visiškai tolygiai, o patalpa 

vėsinama visiškai vienodai. Kondensato siurblyje integruotas atbulinis vožtuvas 

neleidžia kondensatui nutekėti atgal į kondensato surinkimo padą. Tai sumažina 

vandens lygį kondensato pade, todėl nereikės nerimauti dėl kondensato užsistovėjimo 

ar nutekėjimo į patalpą. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus – kondicionierius 

dirbs prieš tai nustatytu režimu. Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas 

papildomas priedas). Galimas oro jonizavimas (reikalingas papildomas priedas). 

Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai 

(ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). 360 kasetė gali turėti judesio 

aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas priedas). Įmontavus jutiklį, būtų 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. 360 kasetės skirtos didesnėms patalpoms (kavinėms, teatrams, 

parduotuvėms), tačiau tiks ir Jums, jei turite nemažą svetainę ar kitokią patalpą. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.= 12.0/13.2 kW. EER=2.69. COP=3.26. SEER=6.0 (A+). 

SCOP=4.0 (A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330 

mm/947 x 365 x 947 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 81.0/23.5 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Apdailos panelė gali 

būti juoda/balta; keturkampė/apvali.

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas (trifazis N). Šios kasetės 

gali būti dviejų spalvų – juodos ir baltos. Jos tolygiai vėsina visas kambario dalis, 

nepalikdamos neatvėsintų zonų. Horizontaliai išleidžiamas oro srautas švelniai 

išsisklaido visame kambaryje. Integruotas LED ekranas užtikrina aiškiai matomą oro 

srauto valdymą, kurį galima nustatyti intuityviais valdikliais. 360 laipsnių kampu 

išpučiamas oro srautas leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos kampus. 

Aušintuvas turi tris ventiliatorius, kurie orą paskirsto visiškai tolygiai, o patalpa 

vėsinama visiškai vienodai. Kondensato siurblyje integruotas atbulinis vožtuvas 

neleidžia kondensatui nutekėti atgal į kondensato surinkimo padą. Tai sumažina 

vandens lygį kondensato pade, todėl nereikės nerimauti dėl kondensato užsistovėjimo 

ar nutekėjimo į patalpą. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus – kondicionierius 

dirbs prieš tai nustatytu režimu. Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas 

papildomas priedas). Galimas oro jonizavimas (reikalingas papildomas priedas). 

Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai 

(ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). 360 kasetė gali turėti judesio 

aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas priedas). Įmontavus jutiklį, būtų 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. 360 kasetės skirtos didesnėms patalpoms (kavinėms, teatrams, 

parduotuvėms), tačiau tiks ir Jums, jei turite nemažą svetainę ar kitokią patalpą. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.= 13.4/15.5 kW. EER=2.86. COP=3.41. SEER=6.4. 

SCOP=4.1. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1210 x 330 mm/947 

x 365 x 947 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 90.5/25.5 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Apdailos panelė gali 

būti juoda/balta; keturkampė/apvali.
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CAC PC4NBDMAN 360 kasetės panelė (kvadratinė ir juoda). Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm. Svoris - 3.6 kg. 217 263

CAC PC4NBNMAN 360 kasetės panelė (apvali ir juoda). Matmenys: 1050 x 66 x 1050 mm. Svoris - 3.6 kg. 217 263

CAC AC052RN4DKG/EU 695 841

CAC AC052RXADKG/EU 1144 1384

CAC PC4NUFMAN BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 950 x 64 x 950 mm. Svoris - 6.5 kg. 230 278

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC071RN4DKG/EU 713 863

CAC AC071RXADKG/EU 1485 1797

CAC PC4NUFMAN BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 950 x 64 x 950 mm. Svoris - 6.5 kg. 230 278

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC100RN4DKG/EU 764 924

CAC AC100RXADNG/EU 2107 2550

CAC PC4NUFMAN BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 950 x 64 x 950 mm. Svoris - 6.5 kg. 230 278

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC100RN4DKG/EU 764 924

CAC AC100RXADKG/EU 2004 2425

CAC PC4NUFMAN BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 950 x 64 x 950 mm. Svoris - 6.5 kg. 230 278

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

－

2571

3007

3820

3696

2125

2485

3157

3055

－

Inverterinis BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės komplektas (vienfazis K). Bevėjė 4-kryptė 

kasetė išstumia orą per 15700 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama 

išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Didesnės optimizuotos mentės užtikrina platų 

vėsinimo diapazoną ir pagerina oro cirkuliaciją patalpoje. Naujos konstrukcijos 

apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad jis nesiliestų su lubomis ir neleistų 

kauptis dulkėms ant jų. Greito aušinimo (,,Fast Cooling") režimu norima temperatūra 

ypač greitai pasiekiama. Įrenginys nustato kambario drėgmės lygį ir palaiko reikiamą 

temperatūrą. Kasetė gali turėti judesio aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas 

priedas). Jutiklis nustato žmonių buvimo vietą patalpoje ir automatiškai valdo oro 

srauto kryptį. Įrenginį galima valdyti telefonu bet kada ir iš bet kur (reikalingas 

papildomas priedas). Šiame įrenginyje taip pat galima oro jonizavimo funkcija 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Oro jonizatoriaus pagalba mažėja nuovargis, 

stiprėja imunitetas, sumažėja grybelių ir bakterijų kiekis patalpose. Kasetė taip pat 

turi savidiagnostikos funkciją, kuri iškart įspėja apie sutrikimus. Klaidos kodas ir LED 

lemputė leidžia inžinieriams lengvai nustatyti bet kokio gedimo priežastį ir padėti 

sutrumpinti diagnozavimui reikalingą laiką. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.0/6.0kW. 

EER=3.50. COP=4.03. SEER=7.6 (A++). SCOP=4.3 (A+). Vidinio bloko matmenys: 

840 x 204 x 840 mm. Išorinio bloko matmenys: 880 x 638 x 310 mm. Vidinio bloko 

svoris - 14.5 kg. Išorinio bloko svoris - 43.0 kg. Darbinės temperatūros ribos: 

šaldymas nuo -15 iki 50 ℃; šildymas nuo -20 iki 24 ℃.

Inverterinis BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės komplektas (vienfazis K). Bevėjė 4-kryptė 

kasetė išstumia orą per 15700 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama 

išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Didesnės optimizuotos mentės užtikrina platų 

vėsinimo diapazoną ir pagerina oro cirkuliaciją patalpoje. Naujos konstrukcijos 

apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad jis nesiliestų su lubomis ir neleistų 

kauptis dulkėms ant jų. Greito aušinimo (,,Fast Cooling") režimu norima temperatūra 

ypač greitai pasiekiama. Įrenginys nustato kambario drėgmės lygį ir palaiko reikiamą 

temperatūrą. Kasetė gali turėti judesio aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas 

priedas). Jutiklis nustato žmonių buvimo vietą patalpoje ir automatiškai valdo oro 

srauto kryptį. Įrenginį galima valdyti telefonu bet kada ir iš bet kur (reikalingas 

papildomas priedas). Šiame įrenginyje taip pat galima oro jonizavimo funkcija 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Oro jonizatoriaus pagalba mažėja nuovargis, 

stiprėja imunitetas, sumažėja grybelių ir bakterijų kiekis patalpose. Kasetė taip pat 

turi savidiagnostikos funkciją, kuri iškart įspėja apie sutrikimus. Klaidos kodas ir LED 

lemputė leidžia inžinieriams lengvai nustatyti bet kokio gedimo priežastį ir padėti 

sutrumpinti diagnozavimui reikalingą laiką. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=7.1/8.0 kW. 

EER=2.98. COP=3.27. SEER=6.7 (A++). SCOP=4.2 (A+). Vidinio bloko matmenys: 

840 x 204 x 840 mm. Išorinio bloko matmenys: 880 x 798 x 310 mm. Vidinio bloko 

svoris - 14.5 kg. Išorinio bloko svoris - 51.0 kg. Darbinės temperatūros ribos: 

šaldymas nuo -15 iki 50 ℃; šildymas nuo -20 iki 24℃. 

Inverterinis BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės komplektas (trifazis N). Bevėjė 4-kryptė 

kasetė išstumia orą per 15700 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama 

išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Didesnės optimizuotos mentės užtikrina platų 

vėsinimo diapazoną ir pagerina oro cirkuliaciją patalpoje. Naujos konstrukcijos 

apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad jis nesiliestų su lubomis ir neleistų 

kauptis dulkėms ant jų. Greito aušinimo (,,Fast Cooling") režimu norima temperatūra 

ypač greitai pasiekiama. Įrenginys nustato kambario drėgmės lygį ir palaiko reikiamą 

temperatūrą. Kasetė gali turėti judesio aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas 

priedas). Jutiklis nustato žmonių buvimo vietą patalpoje ir automatiškai valdo oro 

srauto kryptį. Įrenginį galima valdyti telefonu bet kada ir iš bet kur (reikalingas 

papildomas priedas). Šiame įrenginyje taip pat galima oro jonizavimo funkcija 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Oro jonizatoriaus pagalba mažėja nuovargis, 

stiprėja imunitetas, sumažėja grybelių ir bakterijų kiekis patalpose. Kasetė taip pat 

turi savidiagnostikos funkciją, kuri iškart įspėja apie sutrikimus. Klaidos kodas ir LED 

lemputė leidžia inžinieriams lengvai nustatyti bet kokio gedimo priežastį ir padėti 

sutrumpinti diagnozavimui reikalingą laiką. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=10.0/11.2kW. EER=3.01. COP=3.69. SEER=7.0 (A++). SCOP=4.3 (A+). 

Vidinio bloko matmenys: 840 x 288 x 840 mm. Išorinio bloko matmenys: 940 x 998 x 

330 mm. Vidinio bloko svoris - 18.0 kg. Išorinio bloko svoris - 74.0 kg. Darbinės 

temperatūros ribos: šaldymas nuo -15 iki 50℃; šildymas nuo -20℃ iki 24℃.

Inverterinis BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės komplektas (vienfazis K). Bevėjė 4-kryptė 

kasetė išstumia orą per 15700 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama 

išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Didesnės optimizuotos mentės užtikrina platų 

vėsinimo diapazoną ir pagerina oro cirkuliaciją patalpoje. Naujos konstrukcijos 

apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad jis nesiliestų su lubomis ir neleistų 

kauptis dulkėms ant jų. Greito aušinimo (,,Fast Cooling") režimu norima temperatūra 

ypač greitai pasiekiama. Įrenginys nustato kambario drėgmės lygį ir palaiko reikiamą 

temperatūrą. Kasetė gali turėti judesio aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas 

priedas). Jutiklis nustato žmonių buvimo vietą patalpoje ir automatiškai valdo oro 

srauto kryptį. Įrenginį galima valdyti telefonu bet kada ir iš bet kur (reikalingas 

papildomas priedas). Šiame įrenginyje taip pat galima oro jonizavimo funkcija 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Oro jonizatoriaus pagalba mažėja nuovargis, 

stiprėja imunitetas, sumažėja grybelių ir bakterijų kiekis patalpose. Kasetė taip pat 

turi savidiagnostikos funkciją, kuri iškart įspėja apie sutrikimus. Klaidos kodas ir LED 

lemputė leidžia inžinieriams lengvai nustatyti bet kokio gedimo priežastį ir padėti 

sutrumpinti diagnozavimui reikalingą laiką. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=10.0/11.2kW. EER=2.92. COP=3.61. SEER=7.0 (A++). SCOP=4.3 (A+). 

Vidinio bloko matmenys: 840 x 288 x 840 mm. Išorinio bloko matmenys: 940 x 998 x 

330 mm. Vidinio bloko svoris - 18.0 kg. Išorinio bloko svoris - 75.0 kg. Darbinės 

temperatūros ribos: šaldymas nuo -15 iki 50℃; šildymas nuo -20℃ iki 24℃.
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CAC AC120RN4DKG/EU 845 1023

CAC AC120RXADNG/EU 2322 2810

CAC PC4NUFMAN BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 950 x 64 x 950 mm. Svoris - 6.5 kg. 230 278

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC120RN4DKG/EU 845 1023

CAC AC120RXADKG/EU 2214 2679

CAC PC4NUFMAN BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 950 x 64 x 950 mm. Svoris - 6.5 kg. 230 278

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC140RN4DKG/EU 894 1082

CAC AC140RXADNG/EU 2381 2881

CAC PC4NUFMAN BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 950 x 64 x 950 mm. Svoris - 6.5 kg. 230 278

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC140RN4DKG/EU 894 1082

CAC AC140RXADKG/EU 2269 2745

CAC PC4NUFMAN BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 950 x 64 x 950 mm. Svoris - 6.5 kg. 230 278

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

CAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

CAC MSD-CAN1 Oro jonizatorius 4-kryptėms, mini 4-kryptėms ir 360 kasetėms bei palubiniams kondicionieriams. 94 113

CAC MCR-SMC Judesio aptikimo jutiklis, skirtas bevėjėms 4-kryptėms kasetėms. 101 122

CAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

CAC MWR-SH00N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis. 63 76

CAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

4179

4048

4310

4173

－

3562

3449

－

3454

3345

Inverterinis BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės komplektas (vienfazis K). Bevėjė 4-kryptė 

kasetė išstumia orą per 15700 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama 

išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Didesnės optimizuotos mentės užtikrina platų 

vėsinimo diapazoną ir pagerina oro cirkuliaciją patalpoje. Naujos konstrukcijos 

apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad jis nesiliestų su lubomis ir neleistų 

kauptis dulkėms ant jų. Greito aušinimo (,,Fast Cooling") režimu norima temperatūra 

ypač greitai pasiekiama. Įrenginys nustato kambario drėgmės lygį ir palaiko reikiamą 

temperatūrą. Kasetė gali turėti judesio aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas 

priedas). Jutiklis nustato žmonių buvimo vietą patalpoje ir automatiškai valdo oro 

srauto kryptį. Įrenginį galima valdyti telefonu bet kada ir iš bet kur (reikalingas 

papildomas priedas). Šiame įrenginyje taip pat galima oro jonizavimo funkcija 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Oro jonizatoriaus pagalba mažėja nuovargis, 

stiprėja imunitetas, sumažėja grybelių ir bakterijų kiekis patalpose. Kasetė taip pat 

turi savidiagnostikos funkciją, kuri iškart įspėja apie sutrikimus. Klaidos kodas ir LED 

lemputė leidžia inžinieriams lengvai nustatyti bet kokio gedimo priežastį ir padėti 

sutrumpinti diagnozavimui reikalingą laiką. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=12.0/13.2kW. EER=2.60. COP=3.18.  SEER=6.0 (A+). SCOP=4.0 (A+). 

Vidinio bloko matmenys: 840 x 288 x 840 mm. Išorinio bloko matmenys: 940 x 998 x 

330 mm. Vidinio bloko svoris - 18.0 kg. Išorinio bloko svoris - 81.0 kg. Darbinės 

temperatūros ribos: šaldymas nuo -15 iki 50℃; šildymas nuo -20℃ iki 24℃.

Inverterinis BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės komplektas (trifazis N). Bevėjė 4-kryptė 

kasetė išstumia orą per 15700 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama 

išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Didesnės optimizuotos mentės užtikrina platų 

vėsinimo diapazoną ir pagerina oro cirkuliaciją patalpoje. Naujos konstrukcijos 

apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad jis nesiliestų su lubomis ir neleistų 

kauptis dulkėms ant jų. Greito aušinimo (,,Fast Cooling") režimu norima temperatūra 

ypač greitai pasiekiama. Įrenginys nustato kambario drėgmės lygį ir palaiko reikiamą 

temperatūrą. Kasetė gali turėti judesio aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas 

priedas). Jutiklis nustato žmonių buvimo vietą patalpoje ir automatiškai valdo oro 

srauto kryptį. Įrenginį galima valdyti telefonu bet kada ir iš bet kur (reikalingas 

papildomas priedas). Šiame įrenginyje taip pat galima oro jonizavimo funkcija 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Oro jonizatoriaus pagalba mažėja nuovargis, 

stiprėja imunitetas, sumažėja grybelių ir bakterijų kiekis patalpose. Kasetė taip pat 

turi savidiagnostikos funkciją, kuri iškart įspėja apie sutrikimus. Klaidos kodas ir LED 

lemputė leidžia inžinieriams lengvai nustatyti bet kokio gedimo priežastį ir padėti 

sutrumpinti diagnozavimui reikalingą laiką. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=13.4/15.5kW. EER=2.90. COP=3.25. SEER=6.6. SCOP=4.3. Vidinio 

bloko matmenys: 840 x 288 x 840 mm. Išorinio bloko matmenys: 940 x 1210 x 330 

mm. Vidinio bloko svoris - 20.0 kg. Išorinio bloko svoris - 90.5 kg. Darbinės 

temperatūros ribos: šaldymas nuo -15 iki 50℃; šildymas nuo -20℃ iki 24℃.

Inverterinis BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės komplektas (vienfazis K). Bevėjė 4-kryptė 

kasetė išstumia orą per 15700 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama 

išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Didesnės optimizuotos mentės užtikrina platų 

vėsinimo diapazoną ir pagerina oro cirkuliaciją patalpoje. Naujos konstrukcijos 

apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad jis nesiliestų su lubomis ir neleistų 

kauptis dulkėms ant jų. Greito aušinimo (,,Fast Cooling") režimu norima temperatūra 

ypač greitai pasiekiama. Įrenginys nustato kambario drėgmės lygį ir palaiko reikiamą 

temperatūrą. Kasetė gali turėti judesio aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas 

priedas). Jutiklis nustato žmonių buvimo vietą patalpoje ir automatiškai valdo oro 

srauto kryptį. Įrenginį galima valdyti telefonu bet kada ir iš bet kur (reikalingas 

papildomas priedas). Šiame įrenginyje taip pat galima oro jonizavimo funkcija 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Oro jonizatoriaus pagalba mažėja nuovargis, 

stiprėja imunitetas, sumažėja grybelių ir bakterijų kiekis patalpose. Kasetė taip pat 

turi savidiagnostikos funkciją, kuri iškart įspėja apie sutrikimus. Klaidos kodas ir LED 

lemputė leidžia inžinieriams lengvai nustatyti bet kokio gedimo priežastį ir padėti 

sutrumpinti diagnozavimui reikalingą laiką. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=13.4/15.5kW. EER=2.90. COP=3.16. SEER=6.6. SCOP=4.3. Vidinio 

bloko matmenys: 840 x 288 x 840 mm. Išorinio bloko matmenys: 940 x 1210 x 330 

mm. Vidinio bloko svoris - 20.0 kg. Išorinio bloko svoris - 91.5 kg. Darbinės 

temperatūros ribos: šaldymas nuo -15 iki 50℃; šildymas nuo -20℃ iki 24℃.

Inverterinis BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės komplektas (trifazis N). Bevėjė 4-kryptė 

kasetė išstumia orą per 15700 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama 

išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Didesnės optimizuotos mentės užtikrina platų 

vėsinimo diapazoną ir pagerina oro cirkuliaciją patalpoje. Naujos konstrukcijos 

apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad jis nesiliestų su lubomis ir neleistų 

kauptis dulkėms ant jų. Greito aušinimo (,,Fast Cooling") režimu norima temperatūra 

ypač greitai pasiekiama. Įrenginys nustato kambario drėgmės lygį ir palaiko reikiamą 

temperatūrą. Kasetė gali turėti judesio aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas 

priedas). Jutiklis nustato žmonių buvimo vietą patalpoje ir automatiškai valdo oro 

srauto kryptį. Įrenginį galima valdyti telefonu bet kada ir iš bet kur (reikalingas 

papildomas priedas). Šiame įrenginyje taip pat galima oro jonizavimo funkcija 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Oro jonizatoriaus pagalba mažėja nuovargis, 

stiprėja imunitetas, sumažėja grybelių ir bakterijų kiekis patalpose. Kasetė taip pat 

turi savidiagnostikos funkciją, kuri iškart įspėja apie sutrikimus. Klaidos kodas ir LED 

lemputė leidžia inžinieriams lengvai nustatyti bet kokio gedimo priežastį ir padėti 

sutrumpinti diagnozavimui reikalingą laiką. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=12.0/13.2kW. EER=2.69. COP=3.26. SEER=6.0 (A+). SCOP=4.0 (A+). 

Vidinio bloko matmenys: 840 x 288 x 840 mm. Išorinio bloko matmenys: 940 x 998 x 

330 mm. Vidinio bloko svoris - 18.0 kg. Išorinio bloko svoris - 80.0 kg. Darbinės 

temperatūros ribos: šaldymas nuo -15 iki 50℃; šildymas nuo -20℃ iki 24℃.
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CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

CAC PC4NUCEAN

Oro valymo kasetės apdaila su PM1.0 filtru skirta 4-kryptėms kasetėms. Samsung pristato naują 

oro valymo kasetės apdailą (panelę) su PM1.0 filtru. Oro valymo kasetės apdaila yra speciali, 

joje yra klostuoti oro filtrai, kurie filtruoja teršalus iš oro srauto. Oro valymo panelėje yra trys 

skirtingi filtrai, skirti gerinti oro kokybei: Pirminis filtras sulaiko dideles dulkių daleles; 

Dezodoravimo filtras sumažina tam tikrus nemalonius kvapus; PM1.0 filtras turi elektrostatinį 

įkroviklį itin smulkių dulkių surinkimui. PM1.0 filtras surenka ypač smulkias dulkes iki 0,3 μm / 

mikronų ir sterilizuoja tam tikrų rūšių bakterijas. Jis generuoja neigiamus jonus, kurie dulkių 

dalelėms ir bakterijoms suteikia neigiamą krūvį. PM1.0 filtras yra plaunamas ir daugkartinio 

naudojimo. Tai suteikia vartotojams pranašumą mėgautis švaresniu oru ir sutaupyti papildomų 

filtro pakeitimo priežiūros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudojant oro grynumo lygio 

indikatoriaus funkciją, kurią rasite oro valymo skydelyje ir per laidinį nuotolinio valdymo pultą. 

Skydelyje įmontuotas oro valymo jutiklis nuolat matuoja oro kokybę patalpose.

772 934

CAC PC4NUXMAN
Nusileidžianti panelė skirta 4-kryptėms kasetėms. Vieno mygtuko paspaudimu, panelė nusileidžia 

žemyn iki 4.0 metrų, dėl šios priežasties sutaupoma daug laiko atliekant techninį aptarnavimą.
536 648

CAC PC4NUFMAN BEVĖJĖS 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 950 x 64 x 950 mm. Svoris - 6.5 kg. 230 278

CAC AC026RNNDKG/EU 365 441

CAC AC026RXADKG/EU 872 1055

CAC PC4SUFMAN
BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 57 x 620 mm. Svoris - 2.7 

kg.
206 250

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC035RNNDKG/EU 424 513

CAC AC035RXADKG/EU 973 1178

CAC PC4SUFMAN
BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 57 x 620 mm. Svoris - 2.7 

kg.
206 250

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC052RNNDKG/EU 501 606

CAC AC052RXADKG/EU 1144 1384

CAC PC4SUFMAN
BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 57 x 620 mm. Svoris - 2.7 

kg.
206 250

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC071RNNDKG/EU 626 757
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Inverterinis BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės komplektas (vienfazis K). Bevėjė mini 4-

kryptė kasetė išstumia orą per 9000 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama 

išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebejausite šaltų ir nemalonių oro srovių. 

Didesnės optimizuotos mentės užtikrina platų vėsinimo diapazoną ir pagerina oro 

cirkuliaciją patalpoje. Dėka plono dizaino ir nedidelio svorio (tinka į 600x600 lubų 

modulius), įrenginio montavimas ir priežiūra tampa daug lengvesni. Plataus išpūtimo 

oro srauto reguliavimo sklendė leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos 

kampus. Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). Įrenginys 

taip pat gali turėti judesio aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas priedas). Jutiklis 

nustato žmonių buvimo vietą patalpoje ir automatiškai valdo oro srauto kryptį. Yra 

integruotas drėgmės jutiklis. Galima oro jonizavimo funkcija (reikalingas papildomas 

priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai. Greito aušinimo (,,Fast Cooling") režimu norima temperatūra 

pasiekiama ypač greitai. Naujos konstrukcijos apdailinė panelė nukreipia oro srautą 

taip, kad oro srautas nesiliestų su lubomis ir neleistų kauptis dulkėms ant jų. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=6.8/7.5kW. EER=2.47. COP=2.68. SEER=6.1 (A++). 

SCOP=3.8 (A). Vidinio bloko matmenys: 575 x 250 x 575 mm. Išorinio bloko 

matmenys: 880 x 798 x 310 mm. Vidinio bloko svoris - 12.0 kg. Išorinio bloko svoris - 

51.0 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -15 iki 50℃; šildymas nuo -20℃ 

iki 24℃.

Inverterinis BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės komplektas (vienfazis K). Bevėjė mini 4-

kryptė kasetė išstumia orą per 9000 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama 

išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebejausite šaltų ir nemalonių oro srovių. 

Didesnės optimizuotos mentės užtikrina platų vėsinimo diapazoną ir pagerina oro 

cirkuliaciją patalpoje. Dėka plono dizaino ir nedidelio svorio (tinka į 600x600 lubų 

modulius), įrenginio montavimas ir priežiūra tampa daug lengvesni. Plataus išpūtimo 

oro srauto reguliavimo sklendė leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos 

kampus. Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). Įrenginys 

taip pat gali turėti judesio aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas priedas). Jutiklis 

nustato žmonių buvimo vietą patalpoje ir automatiškai valdo oro srauto kryptį. Yra 

integruotas drėgmės jutiklis. Galima oro jonizavimo funkcija (reikalingas papildomas 

priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai. Greito aušinimo (,,Fast Cooling") režimu norima temperatūra 

pasiekiama ypač greitai. Naujos konstrukcijos apdailinė panelė nukreipia oro srautą 

taip, kad oro srautas nesiliestų su lubomis ir neleistų kauptis dulkėms ant jų. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.6/3.4kW. EER=3.88. COP=3.69. SEER=7.1 (A++). 

SCOP=4.3 (A+). Vidinio bloko matmenys: 575 x 250 x 575 mm. Išorinio bloko 

matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Vidinio bloko svoris - 11.5 kg. Išorinio bloko svoris - 

32.5 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -15 iki 46℃; šildymas nuo -20℃ 

iki 24℃.

Inverterinis BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės komplektas (vienfazis K). Bevėjė mini 4-

kryptė kasetė išstumia orą per 9000 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama 

išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebejausite šaltų ir nemalonių oro srovių. 

Didesnės optimizuotos mentės užtikrina platų vėsinimo diapazoną ir pagerina oro 

cirkuliaciją patalpoje. Dėka plono dizaino ir nedidelio svorio (tinka į 600x600 lubų 

modulius), įrenginio montavimas ir priežiūra tampa daug lengvesni. Plataus išpūtimo 

oro srauto reguliavimo sklendė leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos 

kampus. Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). Įrenginys 

taip pat gali turėti judesio aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas priedas). Jutiklis 

nustato žmonių buvimo vietą patalpoje ir automatiškai valdo oro srauto kryptį. Yra 

integruotas drėgmės jutiklis. Galima oro jonizavimo funkcija (reikalingas papildomas 

priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai. Greito aušinimo (,,Fast Cooling") režimu norima temperatūra 

pasiekiama ypač greitai. Naujos konstrukcijos apdailinė panelė nukreipia oro srautą 

taip, kad oro srautas nesiliestų su lubomis ir neleistų kauptis dulkėms ant jų. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.5/4.0kW. EER=3.40. COP=3.33. SEER=7.0 (A++). 

SCOP=4.3 (A+). Vidinio bloko matmenys: 575 x 250 x 575 mm. Išorinio bloko 

matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Vidinio bloko svoris - 11.5 kg. Išorinio bloko svoris - 

32.5 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -15 iki 46℃; šildymas nuo -20℃ 

iki 24℃.

Inverterinis BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės komplektas (vienfazis K). Bevėjė mini 4-

kryptė kasetė išstumia orą per 9000 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama 

išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebejausite šaltų ir nemalonių oro srovių. 

Didesnės optimizuotos mentės užtikrina platų vėsinimo diapazoną ir pagerina oro 

cirkuliaciją patalpoje. Dėka plono dizaino ir nedidelio svorio (tinka į 600x600 lubų 

modulius), įrenginio montavimas ir priežiūra tampa daug lengvesni. Plataus išpūtimo 

oro srauto reguliavimo sklendė leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos 

kampus. Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). Įrenginys 

taip pat gali turėti judesio aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas priedas). Jutiklis 

nustato žmonių buvimo vietą patalpoje ir automatiškai valdo oro srauto kryptį. Yra 

integruotas drėgmės jutiklis. Galima oro jonizavimo funkcija (reikalingas papildomas 

priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai. Greito aušinimo (,,Fast Cooling") režimu norima temperatūra 

pasiekiama ypač greitai. Naujos konstrukcijos apdailinė panelė nukreipia oro srautą 

taip, kad oro srautas nesiliestų su lubomis ir neleistų kauptis dulkėms ant jų. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.0/5.5kW. EER=3.27. COP=3.62. SEER=6.7 (A++). 

SCOP=4.2 (A+). Vidinio bloko matmenys: 575 x 250 x 575 mm. Išorinio bloko 

matmenys: 880 x 638 x 310 mm. Vidinio bloko svoris - 12.0 kg. Išorinio bloko svoris - 

43.5 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -15 iki 50℃; šildymas nuo -20℃ 

iki 24℃.
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CAC AC071RXADKG/EU 1485 1797

CAC PC4SUFMAN
BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 57 x 620 mm. Svoris - 2.7 

kg.
206 250

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

CAC MSD-CAN1 Oro jonizatorius 4-kryptėms, mini 4-kryptėms ir 360 kasetėms bei palubiniams kondicionieriams. 94 113

CAC MCR-SMD Judesio aptikimo jutiklis bevėjėms mini 4-kryptėms kasetėms. 98 118

CAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

CAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

CAC MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

CAC MWR-SH00N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis. 63 76

CAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC PC4SUFMAN BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 57 x 620 mm. Svoris - 2.7 kg. 206 250

CAC AC026RN1DKG/EU 565 683

CAC AC026RXADKG/EU 872 1055

CAC PC1NWFMAN BEVĖJĖS 1-kryptės kasetės panelė (CAC; FJM). Matmenys: 1.198 x  35 x 500 mm. 228 276

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC035RN1DKG/EU 592 717

CAC AC035RXADKG/EU 973 1178

CAC PC1NWFMAN BEVĖJĖS 1-kryptės kasetės panelė (CAC; FJM). Matmenys: 1.198 x  35 x 500 mm. 228 276

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

CAC MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

CAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

CAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

CAC PC1NWCMAN

Oro valymo panelė su PM1.0 filtru skirta 1-kryptėms kasetėms. Samsung pristato naują oro 

valymo kasetės apdailą (panelę) su PM1.0 filtru. Oro valymo kasetės apdaila yra speciali, joje yra 

klostuoti oro filtrai, kurie filtruoja teršalus iš oro srauto. Oro valymo skydelyje yra trys skirtingi 

filtrai, skirti gerinti oro kokybei: Pirminis filtras sulaiko dideles dulkių daleles; Dezodoravimo 

filtras sumažina tam tikrus nemalonius kvapus; PM1.0 filtras turi elektrostatinį įkroviklį itin 

smulkių dulkių surinkimui. PM1.0 filtras surenka ypač smulkias dulkes iki 0,3 μm / mikronų ir 

sterilizuoja tam tikrų rūšių bakterijas. Jis generuoja neigiamus jonus, kurie dulkių dalelėms ir 

bakterijoms suteikia neigiamą krūvį. PM1.0 filtras yra plaunamas ir daugkartinio naudojimo. Tai 

suteikia vartotojams pranašumą mėgautis švaresniu oru ir sutaupyti papildomų filtro pakeitimo 

priežiūros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudojant oro grynumo lygio indikatoriaus 

funkciją, kurią rasite oro valymo skydelyje ir per laidinį nuotolinio valdymo pultą. Skydelyje 

įmontuotas oro valymo jutiklis nuolat matuoja oro kokybę patalpose.

643 778

CAC PC1NWFMAN BEVĖJĖS 1-kryptės kasetės panelė (CAC; FJM). Matmenys: 1.198 x  35 x 500 mm. 228 276

CAC MWR-SH00N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis. 63 76

CAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC AC026RNLDKG/EU 548 663

－
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Inverterinis BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės komplektas (vienfazis K). Bevėjė mini 4-

kryptė kasetė išstumia orą per 9000 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama 

išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebejausite šaltų ir nemalonių oro srovių. 

Didesnės optimizuotos mentės užtikrina platų vėsinimo diapazoną ir pagerina oro 

cirkuliaciją patalpoje. Dėka plono dizaino ir nedidelio svorio (tinka į 600x600 lubų 

modulius), įrenginio montavimas ir priežiūra tampa daug lengvesni. Plataus išpūtimo 

oro srauto reguliavimo sklendė leidžia lengviau atvėsinti ar sušildyti visus patalpos 

kampus. Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). Įrenginys 

taip pat gali turėti judesio aptikimo jutiklį (reikalingas papildomas priedas). Jutiklis 

nustato žmonių buvimo vietą patalpoje ir automatiškai valdo oro srauto kryptį. Yra 

integruotas drėgmės jutiklis. Galima oro jonizavimo funkcija (reikalingas papildomas 

priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai. Greito aušinimo (,,Fast Cooling") režimu norima temperatūra 

pasiekiama ypač greitai. Naujos konstrukcijos apdailinė panelė nukreipia oro srautą 

taip, kad oro srautas nesiliestų su lubomis ir neleistų kauptis dulkėms ant jų. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=6.8/7.5kW. EER=2.47. COP=2.68. SEER=6.1 (A++). 

SCOP=3.8 (A). Vidinio bloko matmenys: 575 x 250 x 575 mm. Išorinio bloko 

matmenys: 880 x 798 x 310 mm. Vidinio bloko svoris - 12.0 kg. Išorinio bloko svoris - 

51.0 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas nuo -15 iki 50℃; šildymas nuo -20℃ 

iki 24℃.

BEVĖJĖS 1-kryptės kasetės komplektas. Bevėjė 1-kryptė kasetė išstumia orą per 

13000 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama išsklaidytą ir švelnų oro srautą. 

Daugiau nebejausite šaltų ir nemalonių oro srovių. Įrangą galima valdyti telefonu 

(reikalingas papildomas priedas). Naudodami „SmartThings“ programėlę, galite per 

nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos vienu prisilietimu. Plonas, 

kompaktiškas dizainas - kasetė yra tik 135 mm aukščio ir gali būti montuojama, kai 

po lubomis yra mažai vietos. Kasetės svirtelė yra net 10 cm pločio, todėl efektyviau 

vėsinamas oras iki 8m2 ploto, nepaliekant nepaliestų zonų. 1-kryptė kasetė turi 

integruotus drėgmės ir temperatūros jutiklius. Įrenginys nuolat analizuoja šiuos du 

rodiklius parinkdamas tinkamiausią režimą. Kad kondicionierius veiktų tinkamai, 

filtrus reikia reguliariai plauti vandeniu. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.6/3.3kW. 

EER=3.61. COP=3.26. SEER=6.4 (A++). SCOP=4.0 (A+). Vidinio bloko matmenys: 

970 x 135 x 410 mm. Išorinio bloko matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Vidinio bloko 

svoris - 9.2 kg. Išorinio bloko svoris - 32.5 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas 

nuo -15 iki 46℃; šildymas nuo -20℃ iki 24℃.

BEVĖJĖS 1-kryptės kasetės komplektas. Bevėjė 1-kryptė kasetė išstumia orą per 

13000 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama išsklaidytą ir švelnų oro srautą. 

Daugiau nebejausite šaltų ir nemalonių oro srovių. Įrangą galima valdyti telefonu 

(reikalingas papildomas priedas). Naudodami „SmartThings“ programėlę, galite per 

nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos vienu prisilietimu. Plonas, 

kompaktiškas dizainas - kasetė yra tik 135 mm aukščio ir gali būti montuojama, kai 

po lubomis yra mažai vietos. Kasetės svirtelė yra net 10 cm pločio, todėl efektyviau 

vėsinamas oras iki 8m2 ploto, nepaliekant nepaliestų zonų. 1-kryptė kasetė turi 

integruotus drėgmės ir temperatūros jutiklius. Įrenginys nuolat analizuoja šiuos du 

rodiklius parinkdamas tinkamiausią režimą. Kad kondicionierius veiktų tinkamai, 

filtrus reikia reguliariai plauti vandeniu. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.5/4.0kW. 

EER=3.21. COP=3.12. SEER=6.2 (A++). SCOP=4.0 (A+). Vidinio bloko matmenys: 

970 x 135 x 410 mm. Išorinio bloko matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Vidinio bloko 

svoris - 9.2 kg. Išorinio bloko svoris - 32.5 kg. Darbinės temperatūros ribos: šaldymas 

nuo -15 iki 46℃; šildymas nuo -20℃ iki 24℃.

Inverterinis žemo slėgio kanalinio tipo oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). 

Siauras ortakis suprojektuotas taip, kad būtų lengva jį prižiūrėti. Naudotojai gali 

tiesiog atidaryti įrenginio apatinį skydą ir lengvai pasiekti dalis. Įrenginys gali būti 

valdomas telefonu bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Taip pat 

įrenginys gali turėti oro jonizavimo funkciją (reikalingas papildomas priedas). Dirbant 

jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai. 

Kondicionierius itin plonas, lengvas ir lanksčiai instaliuojamas. Aerodinamiškesnės 

ventiliatoriaus mentelės užtikrina tylesnį oro kondicionieriaus veikimą. Įdiegta patogi 

galios reguliavimo funkcija preciziškai sureguliuoja oro srautus patalpose, leidžia 

sumažinti sistemos triukšmingumą ir padidinti ekonomiškumą. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=2.6/3.3 kW. EER=3.82. COP=3.79. SEER=6.2 (A++). SCOP=4.0 (A+). 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/700 x 199 x 600 mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.5/19.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 

-15~46 ℃; šildymas - -20~24 ℃. Drenažo siurbliukas į komplektą neįeina.
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UAB "Telenoja"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas,

El. paštai: mindaugas@telenoja.lt

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt



CAC AC026RXADKG/EU 872 1055

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC AC035RNLDKG/EU 567 686

CAC AC035RXADKG/EU 973 1178

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC AC052RNLDKG/EU 592 717

CAC AC052RXADKG/EU 1144 1384

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC AC071RNLDKG/EU 629 761

CAC AC071RXADKG/EU 1485 1797

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC MDP-E075SEE3D
Drenažo siurblys (vidinis), skirtas kanaliniams EHS žemo slėgio (2,2kW-5,6kW),  CAC žemo 

slėgio (2,5kW-3,5kW) , FJM žemo slėgio (2,5kW-3,5kW) ir VRF žemo slėgio (1,7kW-14,0kW) 

vienetams.

110 133

CAC MDP-G075SP

Drenažo siurblys (išorinis), skirtas EHS vidutinio slėgio (7,1kW-9,0kW), CAC žemo slėgio 

(5,0kW-7,0kW),  CAC vidutinio slėgio (3,5kW-14,0kW), CAC aukšto slėgio (18,0kW-25,0kW), 

Nordic (3,5kW-12,5kW), DVM vidutinio slėgio (3,5kW-14,0kW) ir DVM aukšto slėgio (11,2kW-

18,0kW ir 22,4kW) kanaliniams vienetams.

101 122

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

CAC MRK-A10N
Belaidžio imtuvo automatika kanaliniams kondicionieriams. Reikalinga norint jungti 

distancinį pultą.
45 54

CAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

CAC MSD-EAN1 Oro jonizatorius skirtas kanaliniams kondicionieriams ir vėdinimo sistemoms. 94 113

CAC MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

CAC MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

CAC AC035RNMDKG/EU 560 677

CAC AC035RXADKG/EU 973 1178

2000

1862

2008

2245

2703

－

1660

1856

2234

－

1652

1539

Inverterinis žemo slėgio kanalinio tipo oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). 

Siauras ortakis suprojektuotas taip, kad būtų lengva jį prižiūrėti. Naudotojai gali 

tiesiog atidaryti įrenginio apatinį skydą ir lengvai pasiekti dalis. Įrenginys gali būti 

valdomas telefonu bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Taip pat 

įrenginys gali turėti oro jonizavimo funkciją (reikalingas papildomas priedas). Dirbant 

jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai. 

Kondicionierius itin plonas, lengvas ir lanksčiai instaliuojamas. Aerodinamiškesnės 

ventiliatoriaus mentelės užtikrina tylesnį oro kondicionieriaus veikimą. Įdiegta patogi 

galios reguliavimo funkcija preciziškai sureguliuoja oro srautus patalpose, leidžia 

sumažinti sistemos triukšmingumą ir padidinti ekonomiškumą. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=7.1/8.0 kW. EER=2.98. COP=3.36. SEER=6.0 (A+). SCOP=3.9 (A). 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 798 x 310/1100 x 200 x 450 

mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 51.0/23.5 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 

šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Drenažo siurbliukas į komplektą 

neįeina.

Inverterinis vidutinio slėgio kanalinio tipo oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis 

K). Pažangi oro kondicionavimo sistema tinka ne tik įvairioms darbo, bet ir namų, ir 

rekreacinėms aplinkoms. Šio įrenginio išskirtinio veikimo privalumais galima mėgautis 

tiek dirbant, tiek linksminantis. Įrenginys skleidžia minimalų garsą, todėl  galite jį 

naudoti net miegant. Ortakio dizainas pranašesnis tuo, kad sudaromas didesnis 

statinis slėgis nei naudojant daugelį kitų plonų ortakinių įrenginių. Antivirusinis filtras 

skirtas dulkių dalelėms ištraukti ir pelėsio bei kenksmingų bakterijų plitimui iki 

minimumo sumažinti. Kondicionieriaus indikatorius po 1000 valandų veikimo 

automatiškai praneša, kada laikas valyti filtrus. Kanalinės konstrukcijos sistema 

valoma itin paprastai, todėl techninė priežiūra užtrunka trumpiau ir dėl to patiriama 

mažiau finansinių nuostolių. Valdykite įrenginį bet kada ir iš bet kur (reikalingas 

papildomas priedas). Naudodami programą išmaniajame telefone, nuotoliniu būdu 

galite įjungti arba išjungti įrenginį, pasirinkti veikimo režimą ar temperatūrą, 

suplanuoti, kada įrenginys turi pasileisti ir sustoti. Kondicionierius gali turėti oro 

jonizavimo funkciją (reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro 

pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=3.5/4.0 kW. EER=3.43. COP=3.48. SEER=6.4 (A++). SCOP=4.1 (A+). 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/850 x 250 x 700 mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.5/26.5 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 

-15...46 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Drenažo siurbliukas į komplektą neįeina.

Inverterinis žemo slėgio kanalinio tipo oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). 

Siauras ortakis suprojektuotas taip, kad būtų lengva jį prižiūrėti. Naudotojai gali 

tiesiog atidaryti įrenginio apatinį skydą ir lengvai pasiekti dalis. Įrenginys gali būti 

valdomas telefonu bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Taip pat 

įrenginys gali turėti oro jonizavimo funkciją (reikalingas papildomas priedas). Dirbant 

jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai. 

Kondicionierius itin plonas, lengvas ir lanksčiai instaliuojamas. Aerodinamiškesnės 

ventiliatoriaus mentelės užtikrina tylesnį oro kondicionieriaus veikimą. Įdiegta patogi 

galios reguliavimo funkcija preciziškai sureguliuoja oro srautus patalpose, leidžia 

sumažinti sistemos triukšmingumą ir padidinti ekonomiškumą. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=2.6/3.3 kW. EER=3.82. COP=3.79. SEER=6.2 (A++). SCOP=4.0 (A+). 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/700 x 199 x 600 mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.5/19.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 

-15~46 ℃; šildymas - -20~24 ℃. Drenažo siurbliukas į komplektą neįeina.

Inverterinis žemo slėgio kanalinio tipo oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). 

Siauras ortakis suprojektuotas taip, kad būtų lengva jį prižiūrėti. Naudotojai gali 

tiesiog atidaryti įrenginio apatinį skydą ir lengvai pasiekti dalis. Įrenginys gali būti 

valdomas telefonu bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Taip pat 

įrenginys gali turėti oro jonizavimo funkciją (reikalingas papildomas priedas). Dirbant 

jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai. 

Kondicionierius itin plonas, lengvas ir lanksčiai instaliuojamas. Aerodinamiškesnės 

ventiliatoriaus mentelės užtikrina tylesnį oro kondicionieriaus veikimą. Įdiegta patogi 

galios reguliavimo funkcija preciziškai sureguliuoja oro srautus patalpose, leidžia 

sumažinti sistemos triukšmingumą ir padidinti ekonomiškumą. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=3.5/4.0 kW. EER=3.12. COP=3.31. SEER=6.1 (A++). SCOP=4.0 (A+). 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/700 x 199 x 600 mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.5/19.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 

-15...46 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Drenažo siurbliukas į komplektą neįeina.

Inverterinis žemo slėgio kanalinio tipo oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). 

Siauras ortakis suprojektuotas taip, kad būtų lengva jį prižiūrėti. Naudotojai gali 

tiesiog atidaryti įrenginio apatinį skydą ir lengvai pasiekti dalis. Įrenginys gali būti 

valdomas telefonu bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Taip pat 

įrenginys gali turėti oro jonizavimo funkciją (reikalingas papildomas priedas). Dirbant 

jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai. 

Kondicionierius itin plonas, lengvas ir lanksčiai instaliuojamas. Aerodinamiškesnės 

ventiliatoriaus mentelės užtikrina tylesnį oro kondicionieriaus veikimą. Įdiegta patogi 

galios reguliavimo funkcija preciziškai sureguliuoja oro srautus patalpose, leidžia 

sumažinti sistemos triukšmingumą ir padidinti ekonomiškumą. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=5.0/6.0 kW. EER=2.96. COP=3.45. SEER=6.1 (A++). SCOP=3.9 (A). 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 638 x 310/1100 x 200 x 450 

mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.0/23.5 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 

šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Drenažo siurbliukas į komplektą 

neįeina.
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UAB "Telenoja"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas,

El. paštai: mindaugas@telenoja.lt

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt



CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC AC052RNMDKG/EU 588 712

CAC AC052RXADKG/EU 1144 1384

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC AC071RNMDKG/EU 639 773

CAC AC071RXADKG/EU 1485 1797

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC AC100RNMDKG/EU 754 912

CAC AC100RXADNG/EU 2107 2550

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC AC100RNMDKG/EU 754 912

CAC AC100RXADKG/EU 2004 2425

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC AC120RNMDKG/EU 812 982

CAC AC120RXADNG/EU 2322 2810

2000

2240

2715

3606

3482

3937

2244

2980

2878

3254

1652

1852

Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas (trifazis N). Pažangi oro 

kondicionavimo sistema tinka ne tik įvairioms darbo, bet ir namų, ir rekreacinėms 

aplinkoms. Šio įrenginio išskirtinio veikimo privalumais galima mėgautis tiek dirbant, 

tiek linksminantis. Įrenginys skleidžia minimalų garsą, todėl  galite jį naudoti net 

miegant. Ortakio dizainas pranašesnis tuo, kad sudaromas didesnis statinis slėgis nei 

naudojant daugelį kitų plonų ortakinių įrenginių. Antivirusinis filtras skirtas dulkių 

dalelėms ištraukti ir pelėsio bei kenksmingų bakterijų plitimui iki minimumo 

sumažinti. Kondicionieriaus indikatorius po 1000 valandų veikimo automatiškai 

praneša, kada laikas valyti filtrus. Kanalinės konstrukcijos sistema valoma itin 

paprastai, todėl techninė priežiūra užtrunka trumpiau ir dėl to patiriama mažiau 

finansinių nuostolių. Valdykite įrenginį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas 

priedas). Naudodami programą išmaniajame telefone, nuotoliniu būdu galite įjungti 

arba išjungti įrenginį, pasirinkti veikimo režimą ar temperatūrą, suplanuoti, kada 

įrenginys turi pasileisti ir sustoti. Kondicionierius gali turėti oro jonizavimo funkciją 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=12.0/13.2 kW. 

EER=2.67. COP=3.48. SEER=5.8 (A+). SCOP=4.0 (A+). Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1300 x 300 x 700 mm. Svoris 

(išorinis/vidinis blokas) - 80.0/38.5 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Drenažo siurbliukas į komplektą neįeina.

Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Pažangi oro 

kondicionavimo sistema tinka ne tik įvairioms darbo, bet ir namų, ir rekreacinėms 

aplinkoms. Šio įrenginio išskirtinio veikimo privalumais galima mėgautis tiek dirbant, 

tiek linksminantis. Įrenginys skleidžia minimalų garsą, todėl  galite jį naudoti net 

miegant. Ortakio dizainas pranašesnis tuo, kad sudaromas didesnis statinis slėgis nei 

naudojant daugelį kitų plonų ortakinių įrenginių. Antivirusinis filtras skirtas dulkių 

dalelėms ištraukti ir pelėsio bei kenksmingų bakterijų plitimui iki minimumo 

sumažinti. Kondicionieriaus indikatorius po 1000 valandų veikimo automatiškai 

praneša, kada laikas valyti filtrus. Kanalinės konstrukcijos sistema valoma itin 

paprastai, todėl techninė priežiūra užtrunka trumpiau ir dėl to patiriama mažiau 

finansinių nuostolių. Valdykite įrenginį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas 

priedas). Naudodami programą išmaniajame telefone, nuotoliniu būdu galite įjungti 

arba išjungti įrenginį, pasirinkti veikimo režimą ar temperatūrą, suplanuoti, kada 

įrenginys turi pasileisti ir sustoti. Kondicionierius gali turėti oro jonizavimo funkciją 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.0/6.0 kW. 

EER=3.13. COP=3.66. SEER=6.3 (A++). SCOP=4.1 (A+). Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 638 x 310/850 x 250 x 700 mm. Svoris 

(išorinis/vidinis blokas) - 43.5/26.5 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Drenažo siurbliukas į komplektą neįeina.

Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Pažangi oro 

kondicionavimo sistema tinka ne tik įvairioms darbo, bet ir namų, ir rekreacinėms 

aplinkoms. Šio įrenginio išskirtinio veikimo privalumais galima mėgautis tiek dirbant, 

tiek linksminantis. Įrenginys skleidžia minimalų garsą, todėl  galite jį naudoti net 

miegant. Ortakio dizainas pranašesnis tuo, kad sudaromas didesnis statinis slėgis nei 

naudojant daugelį kitų plonų ortakinių įrenginių. Antivirusinis filtras skirtas dulkių 

dalelėms ištraukti ir pelėsio bei kenksmingų bakterijų plitimui iki minimumo 

sumažinti. Kondicionieriaus indikatorius po 1000 valandų veikimo automatiškai 

praneša, kada laikas valyti filtrus. Kanalinės konstrukcijos sistema valoma itin 

paprastai, todėl techninė priežiūra užtrunka trumpiau ir dėl to patiriama mažiau 

finansinių nuostolių. Valdykite įrenginį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas 

priedas). Naudodami programą išmaniajame telefone, nuotoliniu būdu galite įjungti 

arba išjungti įrenginį, pasirinkti veikimo režimą ar temperatūrą, suplanuoti, kada 

įrenginys turi pasileisti ir sustoti. Kondicionierius gali turėti oro jonizavimo funkciją 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=6.8/8.0 kW. 

EER=2.93. COP=3.20. SEER=6.1 (A++). SCOP=4.0 (A+). Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 798 x 310/850 x 250 x 700 mm. Svoris 

(išorinis/vidinis blokas) - 51.0/26.5 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Drenažo siurbliukas į komplektą neįeina.

Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas (trifazis N). Pažangi oro 

kondicionavimo sistema tinka ne tik įvairioms darbo, bet ir namų, ir rekreacinėms 

aplinkoms. Šio įrenginio išskirtinio veikimo privalumais galima mėgautis tiek dirbant, 

tiek linksminantis. Įrenginys skleidžia minimalų garsą, todėl  galite jį naudoti net 

miegant. Ortakio dizainas pranašesnis tuo, kad sudaromas didesnis statinis slėgis nei 

naudojant daugelį kitų plonų ortakinių įrenginių. Antivirusinis filtras skirtas dulkių 

dalelėms ištraukti ir pelėsio bei kenksmingų bakterijų plitimui iki minimumo 

sumažinti. Kondicionieriaus indikatorius po 1000 valandų veikimo automatiškai 

praneša, kada laikas valyti filtrus. Kanalinės konstrukcijos sistema valoma itin 

paprastai, todėl techninė priežiūra užtrunka trumpiau ir dėl to patiriama mažiau 

finansinių nuostolių. Valdykite įrenginį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas 

priedas). Naudodami programą išmaniajame telefone, nuotoliniu būdu galite įjungti 

arba išjungti įrenginį, pasirinkti veikimo režimą ar temperatūrą, suplanuoti, kada 

įrenginys turi pasileisti ir sustoti. Kondicionierius gali turėti oro jonizavimo funkciją 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=10.0/11.2 kW. 

EER=2.92. COP=3.27. SEER=5.9 (A+). SCOP=4.0 (A+). Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1200 x 250 x 700 mm. Svoris 

(išorinis/vidinis blokas) - 74.0/34.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Drenažo siurbliukas į komplektą neįeina.

Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Pažangi oro 

kondicionavimo sistema tinka ne tik įvairioms darbo, bet ir namų, ir rekreacinėms 

aplinkoms. Šio įrenginio išskirtinio veikimo privalumais galima mėgautis tiek dirbant, 

tiek linksminantis. Įrenginys skleidžia minimalų garsą, todėl  galite jį naudoti net 

miegant. Ortakio dizainas pranašesnis tuo, kad sudaromas didesnis statinis slėgis nei 

naudojant daugelį kitų plonų ortakinių įrenginių. Antivirusinis filtras skirtas dulkių 

dalelėms ištraukti ir pelėsio bei kenksmingų bakterijų plitimui iki minimumo 

sumažinti. Kondicionieriaus indikatorius po 1000 valandų veikimo automatiškai 

praneša, kada laikas valyti filtrus. Kanalinės konstrukcijos sistema valoma itin 

paprastai, todėl techninė priežiūra užtrunka trumpiau ir dėl to patiriama mažiau 

finansinių nuostolių. Valdykite įrenginį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas 

priedas). Naudodami programą išmaniajame telefone, nuotoliniu būdu galite įjungti 

arba išjungti įrenginį, pasirinkti veikimo režimą ar temperatūrą, suplanuoti, kada 

įrenginys turi pasileisti ir sustoti. Kondicionierius gali turėti oro jonizavimo funkciją 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=10.0/11.2 kW. 

EER=2.90. COP=3.20. SEER=5.9 (A+). SCOP=4.0 (A+). Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1200 x 250 x 700 mm. Svoris 

(išorinis/vidinis blokas) - 75.0/34.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Drenažo siurbliukas į komplektą neįeina.
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CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC AC120RNMDKG/EU 812 982

CAC AC120RXADKG/EU 2214 2679

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC AC140RNMDKG/EU 856 1036

CAC AC140RXADNG/EU 2381 2881

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC AC140RNMDKG/EU 856 1036

CAC AC140RXADKG/EU 2269 2745

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC MDP-G075SP

Drenažo siurblys (išorinis), skirtas EHS vidutinio slėgio (7,1kW-9,0kW), CAC žemo slėgio (5,0kW-

7,0kW), CAC vidutinio slėgio (3,5kW-14,0kW),  CAC aukšto slėgio (18,0kW-25,0kW), Nordic 

(3,5kW-12,5kW), DVM vidutinio slėgio (3,5kW-14,0kW) ir DVM aukšto slėgio (11,2kW-18,0kW ir 

22,4kW) kanaliniams vienetams.

101 122

CAC MDP-G075SQ
Drenažo siurblys (vidinis), skirtas EHS vidutinio slėgio (7,1kW-9,0kW), CAC vidutinio slėgio 

(3,5kW-14,0kW) , CAC aukšto slėgio (18,0kW), DVM vidutinio slėgio (3,5kW-14,0kW), DVM 

aukšto slėgio (11,2kW-22,4kW) kanaliniams vienetams.

101 122

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC MRK-A10N
Belaidžio imtuvo automatika kanaliniams kondicionieriams.  Reikalinga norint jungti 

distancinį pultą.
45 54

CAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

CAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

CAC MSD-EAN1 Oro jonizatorius skirtas kanaliniams kondicionieriams ir vėdinimo sistemoms. 94 113

CAC MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

CAC MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

CAC AC180JNHPKH/EU 2141 2590

CAC AC180JXAPNH/EU 3404 4119

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

3805

4062

3926

－

6841

3937

3244

－

5654

3254

3145

3357

Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Pažangi oro 

kondicionavimo sistema tinka ne tik įvairioms darbo, bet ir namų, ir rekreacinėms 

aplinkoms. Šio įrenginio išskirtinio veikimo privalumais galima mėgautis tiek dirbant, 

tiek linksminantis. Įrenginys skleidžia minimalų garsą, todėl  galite jį naudoti net 

miegant. Ortakio dizainas pranašesnis tuo, kad sudaromas didesnis statinis slėgis nei 

naudojant daugelį kitų plonų ortakinių įrenginių. Antivirusinis filtras skirtas dulkių 

dalelėms ištraukti ir pelėsio bei kenksmingų bakterijų plitimui iki minimumo 

sumažinti. Kondicionieriaus indikatorius po 1000 valandų veikimo automatiškai 

praneša, kada laikas valyti filtrus. Kanalinės konstrukcijos sistema valoma itin 

paprastai, todėl techninė priežiūra užtrunka trumpiau ir dėl to patiriama mažiau 

finansinių nuostolių. Valdykite įrenginį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas 

priedas). Naudodami programą išmaniajame telefone, nuotoliniu būdu galite įjungti 

arba išjungti įrenginį, pasirinkti veikimo režimą ar temperatūrą, suplanuoti, kada 

įrenginys turi pasileisti ir sustoti. Kondicionierius gali turėti oro jonizavimo funkciją 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=12.0/13.2 kW. 

EER=2.66. COP=3.42. SEER=5.8 (A+). SCOP=4.0 (A+). Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1300 x 300 x 700 mm. Svoris 

(išorinis/vidinis blokas) - 81.0/38.5 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Drenažo siurbliukas į komplektą neįeina.

Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas (trifazis N). Pažangi oro 

kondicionavimo sistema tinka ne tik įvairioms darbo, bet ir namų, ir rekreacinėms 

aplinkoms. Šio įrenginio išskirtinio veikimo privalumais galima mėgautis tiek dirbant, 

tiek linksminantis. Įrenginys skleidžia minimalų garsą, todėl  galite jį naudoti net 

miegant. Ortakio dizainas pranašesnis tuo, kad sudaromas didesnis statinis slėgis nei 

naudojant daugelį kitų plonų ortakinių įrenginių. Antivirusinis filtras skirtas dulkių 

dalelėms ištraukti ir pelėsio bei kenksmingų bakterijų plitimui iki minimumo 

sumažinti. Kondicionieriaus indikatorius po 1000 valandų veikimo automatiškai 

praneša, kada laikas valyti filtrus. Kanalinės konstrukcijos sistema valoma itin 

paprastai, todėl techninė priežiūra užtrunka trumpiau ir dėl to patiriama mažiau 

finansinių nuostolių. Valdykite įrenginį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas 

priedas). Naudodami programą išmaniajame telefone, nuotoliniu būdu galite įjungti 

arba išjungti įrenginį, pasirinkti veikimo režimą ar temperatūrą, suplanuoti, kada 

įrenginys turi pasileisti ir sustoti. Kondicionierius gali turėti oro jonizavimo funkciją 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=13.4/15.5 kW. 

EER=2.90. COP=3.43. SEER=6.0. SCOP=4.0. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis 

blokas)  - 940 x 1210 x 330/1300 x 300 x 700 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 

90.5/38.5 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 

℃. Drenažo siurbliukas į komplektą neįeina.

Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Pažangi oro 

kondicionavimo sistema tinka ne tik įvairioms darbo, bet ir namų, ir rekreacinėms 

aplinkoms. Šio įrenginio išskirtinio veikimo privalumais galima mėgautis tiek dirbant, 

tiek linksminantis. Įrenginys skleidžia minimalų garsą, todėl  galite jį naudoti net 

miegant. Ortakio dizainas pranašesnis tuo, kad sudaromas didesnis statinis slėgis nei 

naudojant daugelį kitų plonų ortakinių įrenginių. Antivirusinis filtras skirtas dulkių 

dalelėms ištraukti ir pelėsio bei kenksmingų bakterijų plitimui iki minimumo 

sumažinti. Kondicionieriaus indikatorius po 1000 valandų veikimo automatiškai 

praneša, kada laikas valyti filtrus. Kanalinės konstrukcijos sistema valoma itin 

paprastai, todėl techninė priežiūra užtrunka trumpiau ir dėl to patiriama mažiau 

finansinių nuostolių. Valdykite įrenginį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas 

priedas). Naudodami programą išmaniajame telefone, nuotoliniu būdu galite įjungti 

arba išjungti įrenginį, pasirinkti veikimo režimą ar temperatūrą, suplanuoti, kada 

įrenginys turi pasileisti ir sustoti. Kondicionierius gali turėti oro jonizavimo funkciją 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, 

neutralizuojami elektrostatiniai laukai. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=13.4/15.5 kW. 

EER=2.90. COP=3.34. SEER=6.0. SCOP=4.0. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis 

blokas)  - 940 x 1210 x 330/1300 x 300 x 700 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 

91.5/38.5 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 

℃. Drenažo siurbliukas į komplektą neįeina.

Inverterinis aukšto slėgio kanalinio oro kondicionieriaus komplektas (trifazis N). Oro 

kondicionieriuje naudojamos pažangiausios technologijos daro įrenginius vienais 

našiausių rinkoje. Aerodinamiškesnės ventiliatoriaus mentelės užtikrina tylesnį oro 

kondicionieriaus veikimą. Lengva valyti - paprasta prižiūrėti. Įrenginį galima valdyti 

telefonu (reikalingas papildomas priedas). Šis modelis neturi oro jonizavimo 

funkcijos. Šaltnešis - R410a. Qšald./šild.=18.0/20.0 kW. EER=3.30 COP=3.61. 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1420 x 330/1350 x 450 x 910 

mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 107.5/82.5 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 

šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Drenažo siurbliukas į komplektą 

neįeina.
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CAC AC200KNHPKH/EU 2254 2728

CAC AC200KXAPNH/EU 4235 5125

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC AC250KNHPKH/EU 2591 3135

CAC AC250KXAPNH/EU 4867 5890

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MDP-G075SP

Drenažo siurblys (išorinis), skirtas EHS vidutinio slėgio (7,1kW-9,0kW), CAC žemo slėgio (5,0kW-

7,0kW), CAC vidutinio slėgio (3,5kW-14,0kW), CAC aukšto slėgio (18,0kW-25,0kW) , Nordic 

(3,5kW-12,5kW), DVM vidutinio slėgio (3,5kW-14,0kW) ir DVM aukšto slėgio (11,2kW-18,0kW ir 

22,4kW) kanaliniams vienetams.

101 122

CAC MDP-G075SQ
Drenažo siurblys (vidinis), skirtas EHS vidutinio slėgio (7,1kW-9,0kW), CAC vidutinio slėgio 

(3,5kW-14,0kW), CAC aukšto slėgio (tik 18,0kW),  DVM vidutinio slėgio (3,5kW-14,0kW), 

DVM aukšto slėgio (11,2kW-22,4kW) kanaliniams vienetams.

101 122

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC MRK-A10N
Belaidžio imtuvo automatika kanaliniams kondicionieriams. Reikalinga norint jungti 

distancinį pultą.
45 54

CAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

CAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

CAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC MSD-EAN1 Oro jonizatorius skirtas kanaliniams kondicionieriams ir vėdinimo sistemoms. 94 113

CAC MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

CAC MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

CAC AC052RNCDKG/EU 573 693

CAC AC052RXADKG/EU 1144 1384

CAC AC071RNCDKG/EU 606 733

CAC AC071RXADKG/EU 1485 1797

CAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

CAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

CAC MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

CAC MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

CAC AC026RNJDKG/EU 480 580

9156

－

2078

2530

－

1635

7984

1717

2091

－

1351

6598

7567

－

Inverterinis aukšto slėgio kanalinio oro kondicionieriaus komplektas (trifazis N). Oro 

kondicionieriuje naudojamos pažangiausios technologijos daro įrenginius vienais 

našiausių rinkoje. Aerodinamiškesnės ventiliatoriaus mentelės užtikrina tylesnį oro 

kondicionieriaus veikimą. Lengva valyti - paprasta prižiūrėti. Įrenginį galima valdyti 

telefonu (reikalingas papildomas priedas). Įrenginys gali turėti oro jonizavimo 

funkciją (reikalingas papildomas priedas). Šaltnešis - R410a. Qšald./šild.=25.0/27.0 

kW. EER=2.61. COP=3.24. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1630 

x 460/1350 x 450 x 910 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 154.0/82.5 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Drenažo 

siurbliukas į komplektą neįeina.

Inverterinis konsolinio/palubinio oro kondicionieriaus komplektas. Priklausomai nuo 

turimos erdvės ir oro kondicionieriaus paskirties, vidinis bokas gali būti montuojamas 

prie lubų arba prie grindų horizontaliai arba vertikaliai. Įrenginys pasižymi plonu ir 

kompaktišku dizainu. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - kondicionierius 

dirba buvusiu nustatytu režimu. Ventiliatorius pagamintas su antibakterine danga, 

kuri stabdo pelėsių ir grybelio dauginimąsi ir apsaugo nuo negero kvapo. Didelio 

efektyvumo "inverter" technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, 

užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos sąnaudomis. 

Įrenginį galima valdyti per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas 

priedas). Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.0/6.0 kW. EER=3.16. COP=3.13. SEER=6.4 

(A++). SCOP=3.9 (A). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 638 x 

310/1000 x 200 x 650 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.0/20.0 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Komplekte su 

nuotolinio valdymo pulteliu ir su įmontuotu kondensato siurbliu.

Inverterinis konsolinio/palubinio oro kondicionieriaus komplektas. Priklausomai nuo 

turimos erdvės ir oro kondicionieriaus paskirties, vidinis bokas gali būti montuojamas 

prie lubų arba prie grindų horizontaliai arba vertikaliai. Įrenginys pasižymi plonu ir 

kompaktišku dizainu. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - kondicionierius 

dirba buvusiu nustatytu režimu. Ventiliatorius pagamintas su antibakterine danga, 

kuri stabdo pelėsių ir grybelio dauginimąsi ir apsaugo nuo negero kvapo. Didelio 

efektyvumo "inverter" technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, 

užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos sąnaudomis. 

Įrenginį galima valdyti per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas 

priedas). Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=7.1/8.0 kW. EER=2.47. COP=2.62. SEER=5.6 

(A+). SCOP=3.9 (A). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 798 x 

310/1000 x 200 x 650 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 51.0/20.0 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Komplekte su 

nuotolinio valdymo pulteliu ir su įmontuotu kondensato siurbliu.

Inverterinis konsolinio tipo oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Plonas ir 

elegantiško dizaino konsolinis kondicionierius puikiai tinka aukštoms ar šlaitinėms 

luboms arba daug langų turinčioms patalpoms. Tai ploniausias oro kondicionierius 

rinkoje (vos 199 mm storio). Oro kondicionierių galima valdyti per intuityvųjį jutiklinį 

pultelio ekraną, leidžiantį naudotojams išnaudoti visas šio gaminio galimybes. Du 

atskirus kanalus (vėsinimui ir šildymui) turintis oro kondicionierius užtikrina, kad 

kiekvienoje patalpos vietoje būtų palaikoma pageidaujama temperatūra. Šiltas oras 

išpučiamas per apatinį kanalą, o šaltas per viršutinį. Kondicionierius ne tik galingas ir 

našus, bet ir labai tylus. Yra keturi darbo režimai: maksimalaus galingumo („high“), 

vidutinio galingumo („medium“), mažo galingumo („low“) ir tylusis („silent“). Didelio 

efektyvumo „inverter“ technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, 

užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos sąnaudomis. 

Konsolė turi intregruotą oro jonizatorių. Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos 

dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai (ant plastikinių langų, drabužių, 

linoleumo ir kt.). Valdykite temperatūrą namuose bet kada ir iš bet kur (reikalingas 

papildomas priedas). Naudodami „SmartThings“ programėlę, galite per nuotolį valdyti 

ir stebėti oro kondicionierių vos vienu prisilietimu. Įrenginys turi plaunamus filtrus. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.6/3.5 kW. EER=3.61. COP=3.30. SEER=6.4 (A++). 

SCOP=4.2 (A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/720 

x 620 x 199 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.5/16.0 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15~46 ℃; šildymas - -20~24 ℃. Komplekte kartu su 

nuotolinio valdymo pulteliu.

Inverterinis aukšto slėgio kanalinio oro kondicionieriaus komplektas (trifazis N). Oro 

kondicionieriuje naudojamos pažangiausios technologijos daro įrenginius vienais 

našiausių rinkoje. Aerodinamiškesnės ventiliatoriaus mentelės užtikrina tylesnį oro 

kondicionieriaus veikimą. Lengva valyti - paprasta prižiūrėti. Įrenginį galima valdyti 

telefonu (reikalingas papildomas priedas). Įrenginys gali turėti oro jonizavimo 

funkciją (reikalingas papildomas priedas). Šaltnešis - R410a. Qšald./šild.=20.0/23.0 

kW. EER=3.10. COP=3.41. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1630 

x 460/1350 x 450 x 910 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 154.0/82.5 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Drenažo 

siurbliukas į komplektą neįeina. 
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UAB "Telenoja"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas,

El. paštai: mindaugas@telenoja.lt

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt



CAC AC026RXADKG/EU 872 1055

CAC AC035RNJDKG/EU 592 717

CAC AC035RXADKG/EU 973 1178

CAC AC052RNJDKG/EU 688 832

CAC AC052RXADKG/EU 1144 1384

CAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

CAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

CAC MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

CAC MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

CAC AC100RNCDKG/EU 1395 1688

CAC AC100RXADNG/EU 2107 2550

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC100RNCDKG/EU 1395 1688

CAC AC100RXADKG/EU 2004 2425

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

1894

2216

－

4306

4181

1635

－

3558

3456

1351

1566

1832

Inverterinis palubinio oro kondicionieriaus komplektas (trifazis N). Tai stilingas ir 

galingai vėsinantis įrenginys. Jis ne tik harmoningai įsilieja į darbo aplinką, bet ir kur 

kas galingiau vėsina, todėl atvėsinsite didesnę erdvę per trumpesnį laiką (gali pūsti 

orą iki 15 m). Įrenginys padeda sukurti kur kas patogesnę ir produktyvesnę nei kada 

nors anksčiau darbo aplinką. Dėl didesnių menčių, vieno variklio ir didesnio 

ventiliatoriaus jis skleidžia mažesnį triukšmą nei kiti įprasti modeliai. Kondicionierių 

galima montuoti tik horizontaliai. Palubiniai oro kondicionieriai gali pūsti orą į 

skirtingas oro puses – tiek į viršų, tiek į apačią, tiek į šonus. Galima pasirinkti, kad 

oras būtų pučiamas ir viena didele srove, viena kryptimi. Valdykite per nuotolį bet 

kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Naudodami „SmartThings“ 

programėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos vienu 

prisilietimu. Įrenginys gali turėti oro jonizavimo funkciją (reikalingas papildomas 

priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai (ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). Šaltnešis - 

R32. Qšald./šild.=10.0/11.2kW. EER=3.17. COP=3.50. SEER=6.1 (A++). SCOP=4.0 

(A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1650 x 235 x 

675 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 74.0/42.0kg. Darbinės temperatūrų ribos: 

šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃.

Inverterinis palubinio oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Tai stilingas ir 

galingai vėsinantis įrenginys. Jis ne tik harmoningai įsilieja į darbo aplinką, bet ir kur 

kas galingiau vėsina, todėl atvėsinsite didesnę erdvę per trumpesnį laiką (gali pūsti 

orą iki 15 m). Įrenginys padeda sukurti kur kas patogesnę ir produktyvesnę nei kada 

nors anksčiau darbo aplinką. Dėl didesnių menčių, vieno variklio ir didesnio 

ventiliatoriaus jis skleidžia mažesnį triukšmą nei kiti įprasti modeliai. Kondicionierių 

galima montuoti tik horizontaliai. Palubiniai oro kondicionieriai gali pūsti orą į 

skirtingas oro puses – tiek į viršų, tiek į apačią, tiek į šonus. Galima pasirinkti, kad 

oras būtų pučiamas ir viena didele srove, viena kryptimi. Valdykite per nuotolį bet 

kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Naudodami „SmartThings“ 

programėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos vienu 

prisilietimu. Įrenginys gali turėti oro jonizavimo funkciją (reikalingas papildomas 

priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai (ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). Šaltnešis - 

R32. Qšald./šild.=10.0/11.2kW. EER=3.05. COP=3.44. SEER=6.1 (A++). SCOP=4.0 

(A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1650 x 235 x 

675 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 75.0/42.0kg. Darbinės temperatūrų ribos: 

šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. 

Inverterinis konsolinio tipo oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Plonas ir 

elegantiško dizaino konsolinis kondicionierius puikiai tinka aukštoms ar šlaitinėms 

luboms arba daug langų turinčioms patalpoms. Tai ploniausias oro kondicionierius 

rinkoje (vos 199 mm storio). Oro kondicionierių galima valdyti per intuityvųjį jutiklinį 

pultelio ekraną, leidžiantį naudotojams išnaudoti visas šio gaminio galimybes. Du 

atskirus kanalus (vėsinimui ir šildymui) turintis oro kondicionierius užtikrina, kad 

kiekvienoje patalpos vietoje būtų palaikoma pageidaujama temperatūra. Šiltas oras 

išpučiamas per apatinį kanalą, o šaltas per viršutinį. Kondicionierius ne tik galingas ir 

našus, bet ir labai tylus. Yra keturi darbo režimai: maksimalaus galingumo („high“), 

vidutinio galingumo („medium“), mažo galingumo („low“) ir tylusis („silent“). Didelio 

efektyvumo „inverter“ technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, 

užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos sąnaudomis. 

Konsolė turi intregruotą oro jonizatorių. Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos 

dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai (ant plastikinių langų, drabužių, 

linoleumo ir kt.). Valdykite temperatūrą namuose bet kada ir iš bet kur (reikalingas 

papildomas priedas). Naudodami „SmartThings“ programėlę, galite per nuotolį valdyti 

ir stebėti oro kondicionierių vos vienu prisilietimu. Įrenginys turi plaunamus filtrus. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.6/3.5 kW. EER=3.61. COP=3.30. SEER=6.4 (A++). 

SCOP=4.2 (A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/720 

x 620 x 199 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.5/16.0 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15~46 ℃; šildymas - -20~24 ℃. Komplekte kartu su 

nuotolinio valdymo pulteliu.

Inverterinis konsolinio tipo oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Plonas ir 

elegantiško dizaino konsolinis kondicionierius puikiai tinka aukštoms ar šlaitinėms 

luboms arba daug langų turinčioms patalpoms. Tai ploniausias oro kondicionierius 

rinkoje (vos 199 mm storio). Oro kondicionierių galima valdyti per intuityvųjį jutiklinį 

pultelio ekraną, leidžiantį naudotojams išnaudoti visas šio gaminio galimybes. Du 

atskirus kanalus (vėsinimui ir šildymui) turintis oro kondicionierius užtikrina, kad 

kiekvienoje patalpos vietoje būtų palaikoma pageidaujama temperatūra. Šiltas oras 

išpučiamas per apatinį kanalą, o šaltas per viršutinį. Kondicionierius ne tik galingas ir 

našus, bet ir labai tylus. Yra keturi darbo režimai: maksimalaus galingumo („high“), 

vidutinio galingumo („medium“), mažo galingumo („low“) ir tylusis („silent“). Didelio 

efektyvumo „inverter“ technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, 

užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos sąnaudomis. 

Konsolė turi intregruotą oro jonizatorių. Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos 

dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai (ant plastikinių langų, drabužių, 

linoleumo ir kt.). Valdykite temperatūrą namuose bet kada ir iš bet kur (reikalingas 

papildomas priedas). Naudodami „SmartThings“ programėlę, galite per nuotolį valdyti 

ir stebėti oro kondicionierių vos vienu prisilietimu. Įrenginys turi plaunamus filtrus. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.5/4.0 kW. EER=3.12. COP=3.07. SEER=6.1 (A++). 

SCOP=4.1 (A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/720 

x 620 x 199 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.5/16.0 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...46 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Komplekte kartu su 

nuotolinio valdymo pulteliu.

Inverterinis konsolinio tipo oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Plonas ir 

elegantiško dizaino konsolinis kondicionierius puikiai tinka aukštoms ar šlaitinėms 

luboms arba daug langų turinčioms patalpoms. Tai ploniausias oro kondicionierius 

rinkoje (vos 199 mm storio). Oro kondicionierių galima valdyti per intuityvųjį jutiklinį 

pultelio ekraną, leidžiantį naudotojams išnaudoti visas šio gaminio galimybes. Du 

atskirus kanalus (vėsinimui ir šildymui) turintis oro kondicionierius užtikrina, kad 

kiekvienoje patalpos vietoje būtų palaikoma pageidaujama temperatūra. Šiltas oras 

išpučiamas per apatinį kanalą, o šaltas per viršutinį. Kondicionierius ne tik galingas ir 

našus, bet ir labai tylus. Yra keturi darbo režimai: maksimalaus galingumo („high“), 

vidutinio galingumo („medium“), mažo galingumo („low“) ir tylusis („silent“). Didelio 

efektyvumo „inverter“ technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, 

užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos sąnaudomis. 

Konsolė turi intregruotą oro jonizatorių. Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos 

dulkės, neutralizuojami elektrostatiniai laukai (ant plastikinių langų, drabužių, 

linoleumo ir kt.). Valdykite temperatūrą namuose bet kada ir iš bet kur (reikalingas 

papildomas priedas). Naudodami „SmartThings“ programėlę, galite per nuotolį valdyti 

ir stebėti oro kondicionierių vos vienu prisilietimu. Įrenginys turi plaunamus filtrus. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.0/5.6 kW. EER=2.79. COP=3.01. SEER=5.9 (A+). 

SCOP=4.0 (A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 638 x 310/720 

x 620 x 199 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.0/16.0 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. Komplekte kartu su 

nuotolinio valdymo pulteliu.
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UAB "Telenoja"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas,

El. paštai: mindaugas@telenoja.lt

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt



CAC AC120RNCDKG/EU 1542 1866

CAC AC120RXADNG/EU 2322 2810

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC120RNCDKG/EU 1542 1866

CAC AC120RXADKG/EU 2214 2679

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC140RNCDKG/EU 1687 2042

CAC AC140RXADNG/EU 2381 2881

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC140RNCDKG/EU 1687 2042

CAC AC140RXADKG/EU 2269 2745

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC AC160JNCDEH/EU 1845 2232

CAC AC160JXADGH/EU 2558 3095

CAC AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

CAC MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

CAC MSD-CAN1 Oro jonizatorius 4-kryptėms, mini 4-kryptėms ir 360 kasetėms bei palubiniams kondicionieriams. 94 113

CAC MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

CAC MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

CAC MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

CAC MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

4613

4992

4855

5396

－

4745

4013

4460

－

3921

3812

4125

Inverterinis palubinio oro kondicionieriaus komplektas (trifazis G). Tai stilingas ir 

galingai vėsinantis įrenginys. Jis ne tik harmoningai įsilieja į darbo aplinką, bet ir kur 

kas galingiau vėsina, todėl atvėsinsite didesnę erdvę per trumpesnį laiką (gali pūsti 

orą iki 15 m). Įrenginys padeda sukurti kur kas patogesnę ir produktyvesnę nei kada 

nors anksčiau darbo aplinką. Dėl didesnių menčių, vieno variklio ir didesnio 

ventiliatoriaus jis skleidžia mažesnį triukšmą nei kiti įprasti modeliai. Kondicionierių 

galima montuoti tik horizontaliai. Palubiniai oro kondicionieriai gali pūsti orą į 

skirtingas oro puses – tiek į viršų, tiek į apačią, tiek į šonus. Galima pasirinkti, kad 

oras būtų pučiamas ir viena didele srove, viena kryptimi. Valdykite per nuotolį bet 

kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Naudodami „SmartThings“ 

programėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos vienu 

prisilietimu. Įrenginys gali turėti oro jonizavimo funkciją (reikalingas papildomas 

priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai (ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.=15.0/17.5kW. EER=2.84. COP=3.60. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1420 x 330 /1650 x 675 x 235 mm. Svoris 

(išorinis/vidinis blokas) - 96.0/42.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

15...50  ℃; šildymas - -20...24  ℃.

Inverterinis palubinio oro kondicionieriaus komplektas (trifazis N). Tai stilingas ir 

galingai vėsinantis įrenginys. Jis ne tik harmoningai įsilieja į darbo aplinką, bet ir kur 

kas galingiau vėsina, todėl atvėsinsite didesnę erdvę per trumpesnį laiką (gali pūsti 

orą iki 15 m). Įrenginys padeda sukurti kur kas patogesnę ir produktyvesnę nei kada 

nors anksčiau darbo aplinką. Dėl didesnių menčių, vieno variklio ir didesnio 

ventiliatoriaus jis skleidžia mažesnį triukšmą nei kiti įprasti modeliai. Kondicionierių 

galima montuoti tik horizontaliai. Palubiniai oro kondicionieriai gali pūsti orą į 

skirtingas oro puses – tiek į viršų, tiek į apačią, tiek į šonus. Galima pasirinkti, kad 

oras būtų pučiamas ir viena didele srove, viena kryptimi. Valdykite per nuotolį bet 

kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Naudodami „SmartThings“ 

programėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos vienu 

prisilietimu. Įrenginys gali turėti oro jonizavimo funkciją (reikalingas papildomas 

priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai (ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). Šaltnešis - 

R32. Qšald./šild.=12.0/13.2kW. EER=2.89. COP=3.47. SEER=5.9 (A+). SCOP=4.0 

(A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1650 x 235 x 

675 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 80.0/41.5 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 

šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃.

Inverterinis palubinio oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Tai stilingas ir 

galingai vėsinantis įrenginys. Jis ne tik harmoningai įsilieja į darbo aplinką, bet ir kur 

kas galingiau vėsina, todėl atvėsinsite didesnę erdvę per trumpesnį laiką (gali pūsti 

orą iki 15 m). Įrenginys padeda sukurti kur kas patogesnę ir produktyvesnę nei kada 

nors anksčiau darbo aplinką. Dėl didesnių menčių, vieno variklio ir didesnio 

ventiliatoriaus jis skleidžia mažesnį triukšmą nei kiti įprasti modeliai. Kondicionierių 

galima montuoti tik horizontaliai. Palubiniai oro kondicionieriai gali pūsti orą į 

skirtingas oro puses – tiek į viršų, tiek į apačią, tiek į šonus. Galima pasirinkti, kad 

oras būtų pučiamas ir viena didele srove, viena kryptimi. Valdykite per nuotolį bet 

kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Naudodami „SmartThings“ 

programėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos vienu 

prisilietimu. Įrenginys gali turėti oro jonizavimo funkciją (reikalingas papildomas 

priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai (ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). Šaltnešis - 

R32. Qšald./šild.=12.0/13.2kW. EER=2.76 COP=3.44. SEER=5.9 (A+). SCOP=4.0 

(A+). Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1650 x 235 x 

675 mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 81.0/41.5 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 

šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24 ℃. 

Inverterinis palubinio oro kondicionieriaus komplektas (trifazis N). Tai stilingas ir 

galingai vėsinantis įrenginys. Jis ne tik harmoningai įsilieja į darbo aplinką, bet ir kur 

kas galingiau vėsina, todėl atvėsinsite didesnę erdvę per trumpesnį laiką (gali pūsti 

orą iki 15 m). Įrenginys padeda sukurti kur kas patogesnę ir produktyvesnę nei kada 

nors anksčiau darbo aplinką. Dėl didesnių menčių, vieno variklio ir didesnio 

ventiliatoriaus jis skleidžia mažesnį triukšmą nei kiti įprasti modeliai. Kondicionierių 

galima montuoti tik horizontaliai. Palubiniai oro kondicionieriai gali pūsti orą į 

skirtingas oro puses – tiek į viršų, tiek į apačią, tiek į šonus. Galima pasirinkti, kad 

oras būtų pučiamas ir viena didele srove, viena kryptimi. Valdykite per nuotolį bet 

kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Naudodami „SmartThings“ 

programėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos vienu 

prisilietimu. Įrenginys gali turėti oro jonizavimo funkciją (reikalingas papildomas 

priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai (ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). Šaltnešis - 

R32. Qšald./šild.=13.4/15.5kW. EER=2.97. COP=3.41. SEER=6.1. SCOP=4.0. 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1210 x 330/1650 x 235 x 675 

mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 90.5/41.5 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 

šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24  ℃.

Inverterinis palubinio oro kondicionieriaus komplektas (vienfazis K). Tai stilingas ir 

galingai vėsinantis įrenginys. Jis ne tik harmoningai įsilieja į darbo aplinką, bet ir kur 

kas galingiau vėsina, todėl atvėsinsite didesnę erdvę per trumpesnį laiką (gali pūsti 

orą iki 15 m). Įrenginys padeda sukurti kur kas patogesnę ir produktyvesnę nei kada 

nors anksčiau darbo aplinką. Dėl didesnių menčių, vieno variklio ir didesnio 

ventiliatoriaus jis skleidžia mažesnį triukšmą nei kiti įprasti modeliai. Kondicionierių 

galima montuoti tik horizontaliai. Palubiniai oro kondicionieriai gali pūsti orą į 

skirtingas oro puses – tiek į viršų, tiek į apačią, tiek į šonus. Galima pasirinkti, kad 

oras būtų pučiamas ir viena didele srove, viena kryptimi. Valdykite per nuotolį bet 

kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas priedas). Naudodami „SmartThings“ 

programėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos vienu 

prisilietimu. Įrenginys gali turėti oro jonizavimo funkciją (reikalingas papildomas 

priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai (ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). Šaltnešis - 

R32. Qšald./šild.=13.4/15.5kW. EER=2.97. COP=3.41. SEER=6.1. SCOP=4.0. 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1210 x 330/1650 x 235 x 675 

mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 91.5/41.5 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 

šaldymas - -15...50 ℃; šildymas - -20...24  ℃. 
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CAC MXD-K100XN Valdymo automatika kondicionavimo/šildymo įrenginiams prie vėdinimo sistemų. 715 865

CAC AC026RXADKG/EU
Universalus išorinis blokas, vienfazis (K). Qšald./šild.=2.6/3.3kW. SEER 6.4 (A++). 

SCOP 4.0 (A+). Freonas - R32. Matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Svoris - 32.5 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...46  ℃; šildymas - -20...24  ℃.

872 1055

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MXD-K100XN Valdymo automatika kondicionavimo/šildymo įrenginiams prie vėdinimo sistemų. 715 865

CAC AC035RXADKG/EU
Universalus išorinis blokas, vienfazis (K). Qšald./šild.=3.5/4.0kW. SEER 6.2 (A++). 

SCOP 4.0 (A+). Freonas - R32. Matmenys: 790 x 548 x 285 mm. Svoris - 32.5 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...46  ℃; šildymas - -20...24  ℃.

973 1178

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MXD-K100XN Valdymo automatika kondicionavimo/šildymo įrenginiams prie vėdinimo sistemų. 715 865

CAC AC052RXADKG/EU

Universalus išorinis blokas, vienfazis (K). Qšald./šild.=5.0/5.5kW. SEER 6.7 (A++). 

SCOP 4.2 (A+). Freonas - R32. Matmenys: 880 x 638 x 310 mm. Svoris - 43.0 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...46  ℃; šildymas - -20...24  ℃.

1144 1384

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MXD-K100XN Valdymo automatika kondicionavimo/šildymo įrenginiams prie vėdinimo sistemų. 715 865

CAC AC071RXADKG/EU

Universalus išorinis blokas, vienfazis (K). Qšald./šild.=6.8/7.5kW. SEER 6.1 (A++). 

SCOP 3.8 (A). Freonas - R32. Matmenys: 880 x 798 x 310 mm. Svoris - 51.0 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...46  ℃; šildymas - -20...24  ℃.

1485 1797

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MXD-K100XN Valdymo automatika kondicionavimo/šildymo įrenginiams prie vėdinimo sistemų. 715 865

CAC AC100RXADKG/EU
Universalus išorinis blokas, vienfazis (K). Qšald./šild.=10.0/11.2kW. SEER 7.0 

(A++). SCOP 4.3 (A+). Freonas - R32. Matmenys: 940 x 998 x 330 mm. Svoris - 75.0 

kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...46  ℃; šildymas - -20...24  ℃.

2004 2425

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MXD-K100XN Valdymo automatika kondicionavimo/šildymo įrenginiams prie vėdinimo sistemų. 715 865

CAC AC100RXADNG/EU

Universalus išorinis blokas, trifazis (N). Qšald./šild.=10.0/11.2kW. SEER 7.0 (A++). 

SCOP 4.3 (A+). Freonas - R32. Matmenys: 940 x 998 x 330 mm. Svoris - 74.0 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...46  ℃; šildymas - -20...24  ℃.

2107 2550

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MXD-K100XN Valdymo automatika kondicionavimo/šildymo įrenginiams prie vėdinimo sistemų. 715 865

CAC AC120RXADKG/EU

Universalus išorinis blokas, vienfazis (K). Qšald./šild.=12.0/13.20kW. SEER 6.0 (A+). 

SCOP 4.0 (A+). Freonas - R32. Matmenys: 940 x 998 x 330 mm. Svoris - 81.0 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...46  ℃; šildymas - -20...24  ℃.

2214 2679

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MXD-K100XN Valdymo automatika kondicionavimo/šildymo įrenginiams prie vėdinimo sistemų. 715 865

CAC AC120RXADNG/EU

Universalus išorinis blokas, trifazis (N). Qšald./šild.=12.0/13.20kW. SEER 6.0 (A+). 

SCOP 4.0 (A+). Freonas - R32. Matmenys: 940 x 998 x 330 mm. Svoris - 80.0 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...46  ℃; šildymas - -20...24  ℃.

2322 2810

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MXD-K100XN Valdymo automatika kondicionavimo/šildymo įrenginiams prie vėdinimo sistemų. 715 865

CAC AC140RXADKG/EU

Universalus išorinis blokas, vienfazis (K). Qšald./šild.=13.40/15.50kW. SEER 6.6. 

SCOP 4.3. Freonas - R32. Matmenys: 940 x 1210 x 330 mm. Svoris - 91.5 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...46  ℃; šildymas - -20...24  ℃.

2269 2745

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MXD-K100XN Valdymo automatika kondicionavimo/šildymo įrenginiams prie vėdinimo sistemų. 715 865

CAC AC140RXADNG/EU

Universalus išorinis blokas, trifazis (N). Qšald./šild.=13.40/15.50kW. SEER 6.6. SCOP 

4.3. Freonas - R32. Matmenys: 940 x 1210 x 330 mm. Svoris - 90.5 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...46  ℃; šildymas - -20...24  ℃.

2381 2881

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MXD-K100XN Valdymo automatika kondicionavimo/šildymo įrenginiams prie vėdinimo sistemų. 715 865

CAC AC180JXAPNH/EU

Universalus išorinis blokas, trifazis (N). Qšald./šild.=18.0/20.0kW. EER 3.30. COP 

3.61. Freonas - R410A. Matmenys: 940 x 1420 x 330 mm. Svoris - 107.5 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50  ℃; šildymas - -20...24  ℃.

3404 4119

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MXD-K100XN Valdymo automatika kondicionavimo/šildymo įrenginiams prie vėdinimo sistemų. 715 865

CAC AC200KXAPNH/EU

Išorinis blokas, trifazis (N). Qšald./šild.=20.0/23.0kW. EER 3.10. COP 3.45. Freonas - 

R410A. Matmenys: 940 x 1630 x 460  mm. Svoris - 154.0 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -20...46  ℃; šildymas - -20...24  ℃.

4235 5125

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

CAC MXD-K100XN Valdymo automatika kondicionavimo/šildymo įrenginiams prie vėdinimo sistemų. 715 865

CAC AC250KXAPNH/EU
Išorinis blokas, trifazis (N). Qšald./šild.=25.0/27.0kW. Freonas - R410A. Matmenys: 

940 x 1630 x 460 mm. Svoris - 154.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

20...46  ℃; šildymas - -20...24  ℃.

4867 5890

CAC MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

FJM AJ100TXJ5KG/EU

Inverterinis multi-split sistemos išorinis blokas. Multi-split sistema - skirta norintiems 

savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondicionierių. Išorinėje namo dalyje 

statomas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidinių dalių. Tokiu 

būdu apšildomos arba atvėsinamos kelios patalpos vienu metu. Naudojamas R32 

šaltnešis, kurio ozono ardymo potencialas lygus nuliui, o globalinio šiltėjimo 

potencialas mažesnis negu įprastų šaltnešių, todėl žymiai mažiau kenkia aplinkai. 

Qšald./šild.=10.0/12.0kW. EER=3.45. COP=4.10. SEER=8.00 (A++). SCOP=4.32 

(A+). Išoriniai matmenys: 940 x 998 x 330 mm. Svoris - 77.0 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -10~46 ℃; šildymas - -15~24 ℃.

2343 2835
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FJM AJ080TXJ4KG/EU

Inverterinis multi-split sistemos išorinis blokas. Multi-split sistema - skirta norintiems 

savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondicionierių. Išorinėje namo dalyje 

statomas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidinių dalių. Tokiu 

būdu apšildomos arba atvėsinamos kelios patalpos vienu metu. Naudojamas R32 

šaltnešis, kurio ozono ardymo potencialas lygus nuliui, o globalinio šiltėjimo 

potencialas mažesnis negu įprastų šaltnešių, todėl žymiai mažiau kenkia aplinkai. 

Qšald./šild.=8.0/9.3kW. EER=4.06. COP=4.37. SEER=7.75 (A++). SCOP=4.10 (A+). 

Išoriniai matmenys - 880 x 793 x 310 mm. Svoris - 57.5 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -10~46 ℃; šildymas - -15~24 ℃.

1902 2301

FJM AJ068TXJ3KG/EU

Inverterinis multi-split sistemos išorinis blokas. Multi-split sistema - skirta norintiems 

savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondicionierių. Išorinėje namo dalyje 

statomas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidinių dalių. Tokiu 

būdu apšildomos arba atvėsinamos kelios patalpos vienu metu. Naudojamas R32 

šaltnešis, kurio ozono ardymo potencialas lygus nuliui, o globalinio šiltėjimo 

potencialas mažesnis negu įprastų šaltnešių, todėl žymiai mažiau kenkia aplinkai. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=6.8/8.0kW. EER=3.78. COP=4.42. SEER=7.75 (A++). 

SCOP=4.32 (A+). Išoriniai matmenys - 880 x 793 x 310 mm. Svoris - 57.5 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -10~46 ℃; šildymas - -15~24 ℃. 

1442 1745

FJM AJ052TXJ3KG/EU

Inverterinis multi-split sistemos išorinis blokas. Multi-split sistema - skirta norintiems 

savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondicionierių. Išorinėje namo dalyje 

statomas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidinių dalių. Tokiu 

būdu apšildomos arba atvėsinamos kelios patalpos vienu metu. Naudojamas R32 

šaltnešis, kurio ozono ardymo potencialas lygus nuliui, o globalinio šiltėjimo 

potencialas mažesnis negu įprastų šaltnešių, todėl žymiai mažiau kenkia aplinkai. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.2/6.3kW. EER=4.16. COP=4.77. SEER=8.51 (A+++). 

SCOP=4.60 (A++). Išoriniai matmenys - 880 x 638 x 310 mm. Svoris - 44.5 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -10~46 ℃; šildymas - -15~24 ℃.

1237 1497

FJM AJ050TXJ2KG/EU

Inverterinis multi-split sistemos išorinis blokas. Multi-split sistema - skirta norintiems 

savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondicionierių. Išorinėje namo dalyje 

statomas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidinių dalių. Tokiu 

būdu apšildomos arba atvėsinamos kelios patalpos vienu metu. Naudojamas R32 

šaltnešis, kurio ozono ardymo potencialas lygus nuliui, o globalinio šiltėjimo 

potencialas mažesnis negu įprastų šaltnešių, todėl žymiai mažiau kenkia aplinkai. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.0/5.6kW. EER=4.10. COP=4.38. SEER=8.54 (A+++). 

SCOP=4.64 (A++). Išoriniai matmenys -790 x 548 x 285 mm. Svoris - 33.04 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -10~46 ℃; šildymas - -15~24 ℃.

1044 1264

FJM AJ040TXJ2KG/EU

Inverterinis multi-split sistemos išorinis blokas. Multi-split sistema - skirta norintiems 

savo namuose įsidiegti daugiau nei vieną kondicionierių. Išorinėje namo dalyje 

statomas lauko blokas, iš kurio į namo vidų galima pajungti keletą vidinių dalių. Tokiu 

būdu apšildomos arba atvėsinamos kelios patalpos vienu metu. Naudojamas R32 

šaltnešis, kurio ozono ardymo potencialas lygus nuliui, o globalinio šiltėjimo 

potencialas mažesnis negu įprastų šaltnešių, todėl žymiai mažiau kenkia aplinkai. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.= 4.0/4.2kW. EER=4.44. COP=4.67. SEER=8.54 (A+++). 

SCOP=4.64 (A++). Išoriniai matmenys - 790 x 548 x 285 mm. Svoris - 32.0 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -10~46 ℃; šildymas - -15~24 ℃.

909 1099

FJM
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MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134 － －

FJM AR07TXFCAWKNEUX

BEVĖJIS sieninio Comfort-Arise oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. 

Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi 

perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros palaikymui patalpoje 

(aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo 

svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Kondicionierius turi 

trijų pakopų aušinimo režimus: greito aušinimo, sausinimo ir BEVĖJO. Kad įranga 

būtų naudojama efektyviausiai, automatiškai analizuojamos kambario sąlygos ir 

remiantis vartotojo pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, 

kondicionierius automatiškai persijungia į tinkamiausią režimą. Įrenginys turi 

antibakterinius filtrus, kurie praneša, kada laikas juos išvalyti. Filtrai plaunami ir 

lengvai pasiekiami. Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija automatiškai 

išdžiovins įrenginį. Ji pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. Taip 

apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų. Dingus elektros maitinimui 

ir vėl atsiradus - įranga dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi 

gero miego, džiovinimo ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.0/2.2kW. 

Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 mm. Vidinio bloko svoris - 8.9 kg. 

Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

316 383

FJM AR09TXFCAWKNEUX

BEVĖJIS sieninio Comfort-Arise oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. 

Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi 

perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros palaikymui patalpoje 

(aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo 

svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Kondicionierius turi 

trijų pakopų aušinimo režimus: greito aušinimo, sausinimo ir BEVĖJO. Kad įranga 

būtų naudojama efektyviausiai, automatiškai analizuojamos kambario sąlygos ir 

remiantis vartotojo pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, 

kondicionierius automatiškai persijungia į tinkamiausią režimą. Įrenginys turi 

antibakterinius filtrus, kurie praneša, kada laikas juos išvalyti. Filtrai plaunami ir 

lengvai pasiekiami. Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija automatiškai 

išdžiovins įrenginį. Ji pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. Taip 

apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų. Dingus elektros maitinimui 

ir vėl atsiradus - įranga dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi 

gero miego, džiovinimo ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.5/3.2kW. 

Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 mm. Vidinio bloko svoris - 8.9 kg. 

Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

346 419

FJM AR12TXFCAWKNEUX

BEVĖJIS sieninio Comfort-Arise oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. 

Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi 

perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros palaikymui patalpoje 

(aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo 

svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Kondicionierius turi 

trijų pakopų aušinimo režimus: greito aušinimo, sausinimo ir BEVĖJO. Kad įranga 

būtų naudojama efektyviausiai, automatiškai analizuojamos kambario sąlygos ir 

remiantis vartotojo pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, 

kondicionierius automatiškai persijungia į tinkamiausią režimą. Įrenginys turi 

antibakterinius filtrus, kurie praneša, kada laikas juos išvalyti. Filtrai plaunami ir 

lengvai pasiekiami. Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija automatiškai 

išdžiovins įrenginį. Ji pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. Taip 

apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų. Dingus elektros maitinimui 

ir vėl atsiradus - įranga dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi 

gero miego, džiovinimo ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.5/3.5kW. 

Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 mm. Vidinio bloko svoris - 8.9 kg. 

Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

385 466
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UAB "Telenoja"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas,

El. paštai: mindaugas@telenoja.lt

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt



FJM AR18TXFCAWKNEUX

BEVĖJIS sieninio Comfort-Arise oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. 

Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi 

perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros palaikymui patalpoje 

(aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo 

svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Kondicionierius turi 

trijų pakopų aušinimo režimus: greito aušinimo, sausinimo ir BEVĖJO. Kad įranga 

būtų naudojama efektyviausiai, automatiškai analizuojamos kambario sąlygos ir 

remiantis vartotojo pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, 

kondicionierius automatiškai persijungia į tinkamiausią režimą. Įrenginys turi 

antibakterinius filtrus, kurie praneša, kada laikas juos išvalyti. Filtrai plaunami ir 

lengvai pasiekiami. Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija automatiškai 

išdžiovins įrenginį. Ji pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. Taip 

apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų. Dingus elektros maitinimui 

ir vėl atsiradus - įranga dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi 

gero miego, džiovinimo ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.0/6.0W. 

Vidinio bloko matmenys: 1055 x 299 x 215 mm. Vidinio bloko svoris - 12.2 kg. 

Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

593 718

FJM AR24TXFCAWKNEUX

BEVĖJIS sieninio Comfort-Arise oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. 

Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi 

perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros palaikymui patalpoje 

(aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti oro nukreipimo 

svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Kondicionierius turi 

trijų pakopų aušinimo režimus: greito aušinimo, sausinimo ir BEVĖJO. Kad įranga 

būtų naudojama efektyviausiai, automatiškai analizuojamos kambario sąlygos ir 

remiantis vartotojo pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, 

kondicionierius automatiškai persijungia į tinkamiausią režimą. Įrenginys turi 

antibakterinius filtrus, kurie praneša, kada laikas juos išvalyti. Filtrai plaunami ir 

lengvai pasiekiami. Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija automatiškai 

išdžiovins įrenginį. Ji pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. Taip 

apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų. Dingus elektros maitinimui 

ir vėl atsiradus - įranga dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi 

gero miego, džiovinimo ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=6.5/7.4kW. 

Vidinio bloko matmenys: 1055 x 299 x 215 mm. Vidinio bloko svoris - 12.2 kg. 

Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

783 948

FJM MIM-A00N
Modulis išoriniams kontaktams. Reikalingas norint kondicionieriui prijungti laidinį pultą. Tinka tik 

sieniniams kondicionieriams.
34 41

FJM MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

FJM MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

FJM MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

FJM AR07TXCAAWKNEUX

BEVĖJIS sieninio Elite - GEO oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. 

Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros 

palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti 

oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. 

Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi trijų 

pakopų aušinimą: greito aušinimo režimas, sausinimo režimas ir BEVĖJIS aušinimo 

režimas. Šiame modelyje yra integruotas judesio aptikimo jutiklis. Vėsinant patalpą, 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. Taupydamas elektros energiją, įrenginys automatiškai įjungia bevėjį 

režimą, kai žmonių nėra patalpoje. Kad įranga būtų naudojama efektyviausiai, 

kondicionierius pats automatiškai analizuoja kambario sąlygas ir remiantis vartotojo 

pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, persijungia į tinkamiausią režimą. 

„Tri-Care“ filtras užtikrina oro higieniškumą - oras išvalomas nuo buitinių dulkių 

dalelių, gyvūnų plaukų, sumažinamas virusų ir bakterijų kiekis ore. Kondicionierius 

įspėja, kada laikas valyti filtrus. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - įranga 

dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi gero miego, džiovinimo 

ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.0/2.2kW. Vidinio bloko matmenys: 

889 x 299 x 215 mm. Vidinio bloko svoris - 10.6 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo 

pulteliu.

515 623

FJM AR09TXCAAWKNEU

BEVĖJIS sieninio Elite - GEO oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. 

Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros 

palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti 

oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. 

Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi trijų 

pakopų aušinimą: greito aušinimo režimas, sausinimo režimas ir BEVĖJIS aušinimo 

režimas. Šiame modelyje yra integruotas judesio aptikimo jutiklis. Vėsinant patalpą, 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. Taupydamas elektros energiją, įrenginys automatiškai įjungia bevėjį 

režimą, kai žmonių nėra patalpoje. Kad įranga būtų naudojama efektyviausiai, 

kondicionierius pats automatiškai analizuoja kambario sąlygas ir remiantis vartotojo 

pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, persijungia į tinkamiausią režimą. 

„Tri-Care“ filtras užtikrina oro higieniškumą - oras išvalomas nuo buitinių dulkių 

dalelių, gyvūnų plaukų, sumažinamas virusų ir bakterijų kiekis ore. Kondicionierius 

įspėja, kada laikas valyti filtrus. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - įranga 

dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi gero miego, džiovinimo 

ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.5/3.2kW. Vidinio bloko matmenys: 

889 x 299 x 215 mm. Vidinio bloko svoris - 10.3 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo 

pulteliu.

567 686

FJM AR12TXCAAWKNEUX

BEVĖJIS sieninio Elite - GEO oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. 

Kondicionierius turi perforuotą korpusą (su 23000 tūkst. skylučių) ir temperatūros 

palaikymui patalpoje (aušinimo režime) gali automatiškai arba rankiniu būdu uždaryti 

oro nukreipimo svirtelę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. 

Įrenginį galima valdyti telefonu (integruotas Wi-Fi modulis). Kondicionierius turi trijų 

pakopų aušinimą: greito aušinimo režimas, sausinimo režimas ir BEVĖJIS aušinimo 

režimas. Šiame modelyje yra integruotas judesio aptikimo jutiklis. Vėsinant patalpą, 

reguliuojama svirtelė, kad oro srautas būtų nukreipiamas nuo žmonių, o šildant - 

atvirkščiai. Taupydamas elektros energiją, įrenginys automatiškai įjungia bevėjį 

režimą, kai žmonių nėra patalpoje. Kad įranga būtų naudojama efektyviausiai, 

kondicionierius pats automatiškai analizuoja kambario sąlygas ir remiantis vartotojo 

pageidaujama temperatūra bei lauko temperatūra, persijungia į tinkamiausią režimą. 

„Tri-Care“ filtras užtikrina oro higieniškumą - oras išvalomas nuo buitinių dulkių 

dalelių, gyvūnų plaukų, sumažinamas virusų ir bakterijų kiekis ore. Kondicionierius 

įspėja, kada laikas valyti filtrus. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - įranga 

dirba buvusiu nustatytu režimu. Kondicionierius taip pat turi gero miego, džiovinimo 

ir tylos režimus. Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.5/4.0kW. Vidinio bloko matmenys: 

889 x 299 x 215 mm. Vidinio bloko svoris - 10.6 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo 

pulteliu.

629 761

FJM MIM-A00N
Modulis išoriniams kontaktams. Reikalingas norint kondicionieriui prijungti laidinį pultą. Tinka tik 

sieniniams kondicionieriams.
34 41

FJM MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

FJM MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

FJM MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

FJM MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131
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UAB "Telenoja"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas,

El. paštai: mindaugas@telenoja.lt

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt



FJM AR07TXFYAWKNEUX

Sieninis Cebu - GEO oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. Mėgaukitės 

išmanesniu gyvenimu naudodami „AI Auto Comfort“ funkciją. Pagal jūsų 

pageidaujamą temperatūrą automatiškai įjungiamas tas režimas, kuris yra 

tinkamiausias optimalioms sąlygoms palaikyti. ,,Fast Cooling" režimas greitai atvėsins 

patalpą nuo kampo iki kampo. Įrenginį galite valdyti per nuotolį, bet kada ir iš bet kur 

(integruotas Wi-Fi modulis). Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija 

automatiškai išdžiovins įrenginį. Ji pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. 

Taip apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų. Lengvai valomas 

antibakterinis filtras („Easy Filter Plus“). Filtrai yra kondicionieriaus išorės viršuje, 

todėl juos paprasta išimti ir išvalyti. Tankus tinklelis palaiko šilumokaičio švarą, o 

antibakterinė danga padeda apsisaugoti nuo oru plintančių pavojingų teršalų. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.0/2.2kW. Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 

mm. Vidinio bloko svoris - 8.9 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

259 313

FJM AR09TXFYAWKNEUX

Sieninis Cebu - GEO oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. Mėgaukitės 

išmanesniu gyvenimu naudodami „AI Auto Comfort“ funkciją. Pagal jūsų 

pageidaujamą temperatūrą automatiškai įjungiamas tas režimas, kuris yra 

tinkamiausias optimalioms sąlygoms palaikyti. ,,Fast Cooling" režimas greitai atvėsins 

patalpą nuo kampo iki kampo. Įrenginį galite valdyti per nuotolį, bet kada ir iš bet kur 

(integruotas Wi-Fi modulis). Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija 

automatiškai išdžiovins įrenginį. Ji pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. 

Taip apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų. Lengvai valomas 

antibakterinis filtras („Easy Filter Plus“). Filtrai yra kondicionieriaus išorės viršuje, 

todėl juos paprasta išimti ir išvalyti. Tankus tinklelis palaiko šilumokaičio švarą, o 

antibakterinė danga padeda apsisaugoti nuo oru plintančių pavojingų teršalų. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.5/3.2kW. Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 

mm. Vidinio bloko svoris - 8.9 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

285 344

FJM AR12TXFYAWKNEUX

Sieninis Cebu - GEO oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. Mėgaukitės 

išmanesniu gyvenimu naudodami „AI Auto Comfort“ funkciją. Pagal jūsų 

pageidaujamą temperatūrą automatiškai įjungiamas tas režimas, kuris yra 

tinkamiausias optimalioms sąlygoms palaikyti. ,,Fast Cooling" režimas greitai atvėsins 

patalpą nuo kampo iki kampo. Įrenginį galite valdyti per nuotolį, bet kada ir iš bet kur 

(integruotas Wi-Fi modulis). Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija 

automatiškai išdžiovins įrenginį. Ji pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. 

Taip apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų. Lengvai valomas 

antibakterinis filtras („Easy Filter Plus“). Filtrai yra kondicionieriaus išorės viršuje, 

todėl juos paprasta išimti ir išvalyti. Tankus tinklelis palaiko šilumokaičio švarą, o 

antibakterinė danga padeda apsisaugoti nuo oru plintančių pavojingų teršalų. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.5/3.5kW. Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 

mm. Vidinio bloko svoris - 8.9 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

316 383

FJM AR18TXFYAWKNEUX

Sieninis Cebu - GEO oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. Mėgaukitės 

išmanesniu gyvenimu naudodami „AI Auto Comfort“ funkciją. Pagal jūsų 

pageidaujamą temperatūrą automatiškai įjungiamas tas režimas, kuris yra 

tinkamiausias optimalioms sąlygoms palaikyti. ,,Fast Cooling" režimas greitai atvėsins 

patalpą nuo kampo iki kampo. Įrenginį galite valdyti per nuotolį, bet kada ir iš bet kur 

(integruotas Wi-Fi modulis). Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija 

automatiškai išdžiovins įrenginį. Ji pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. 

Taip apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų. Lengvai valomas 

antibakterinis filtras („Easy Filter Plus“). Filtrai yra kondicionieriaus išorės viršuje, 

todėl juos paprasta išimti ir išvalyti. Tankus tinklelis palaiko šilumokaičio švarą, o 

antibakterinė danga padeda apsisaugoti nuo oru plintančių pavojingų teršalų. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.0/6.0kW. Vidinio bloko matmenys: 1055 x 299 x 215 

mm. Vidinio bloko svoris - 12.2 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

487 590

FJM AR24TXFYAWKNEUX

Sieninis Cebu - GEO oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. Mėgaukitės 

išmanesniu gyvenimu naudodami „AI Auto Comfort“ funkciją. Pagal jūsų 

pageidaujamą temperatūrą automatiškai įjungiamas tas režimas, kuris yra 

tinkamiausias optimalioms sąlygoms palaikyti. ,,Fast Cooling" režimas greitai atvėsins 

patalpą nuo kampo iki kampo. Įrenginį galite valdyti per nuotolį, bet kada ir iš bet kur 

(integruotas Wi-Fi modulis). Šilumokaičiui baigus darbą „Auto Clean“ funkcija 

automatiškai išdžiovins įrenginį. Ji pašalins drėgmę per 10–30 minučių, pūsdama orą. 

Taip apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų. Lengvai valomas 

antibakterinis filtras („Easy Filter Plus“). Filtrai yra kondicionieriaus išorės viršuje, 

todėl juos paprasta išimti ir išvalyti. Tankus tinklelis palaiko šilumokaičio švarą, o 

antibakterinė danga padeda apsisaugoti nuo oru plintančių pavojingų teršalų. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=6.5/7.4kW. Vidinio bloko matmenys: 1055 x 299 x 215 

mm. Vidinio bloko svoris - 12.2 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

642 776

FJM MIM-A00N
Modulis išoriniams kontaktams. Reikalingas norint kondicionieriui prijungti laidinį pultą. Tinka tik 

sieniniams kondicionieriams.
34 41

FJM MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

FJM MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

FJM MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

FJM MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

FJM AR07TXHZAWKNEUX

Sieninis Luzon oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. Įranga turi 

antibakterinius filtrus, kurie siunčia įspėjimą, kada reikia juos išvalyti. Kondicionierius 

turi greito atšaldymo, sausinimo ir gero miego režimus. Dingus elektros maitinimui ir 

vėl atsiradus - įranga dirba buvusiu nustatytu režimu. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=2.0/2.2kW. Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 mm. Vidinio bloko 

svoris - 9.0 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu. Nėra galimybės įrenginio 

valdyti telefonu.

238 288

FJM AR09TXHZAWKNEUX

Sieninis Luzon oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. Įranga turi 

antibakterinius filtrus, kurie siunčia įspėjimą, kada reikia juos išvalyti. Kondicionierius 

turi greito atšaldymo, sausinimo ir gero miego režimus. Dingus elektros maitinimui ir 

vėl atsiradus - įranga dirba buvusiu nustatytu režimu. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=2.5/3.2kW. Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 mm. Vidinio bloko 

svoris - 9.1 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu. Nėra galimybės įrenginio 

valdyti telefonu.

262 317

FJM AR12TXHZAWKNEUX

Sieninis Luzon oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. Įranga turi 

antibakterinius filtrus, kurie siunčia įspėjimą, kada reikia juos išvalyti. Kondicionierius 

turi greito atšaldymo, sausinimo ir gero miego režimus. Dingus elektros maitinimui ir 

vėl atsiradus - įranga dirba buvusiu nustatytu režimu. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=3.5/3.5kW. Vidinio bloko matmenys: 820 x 299 x 215 mm. Vidinio bloko 

svoris - 9.1 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu. Nėra galimybės įrenginio 

valdyti telefonu.

292 353

FJM AR18TXHZAWKNEUX

Sieninis Luzon oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. Įranga turi 

antibakterinius filtrus, kurie siunčia įspėjimą, kada reikia juos išvalyti. Kondicionierius 

turi greito atšaldymo, sausinimo ir gero miego režimus. Dingus elektros maitinimui ir 

vėl atsiradus - įranga dirba buvusiu nustatytu režimu. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=5.0/6.0kW. Vidinio bloko matmenys: 1055 x 299 x 215 mm. Vidinio 

bloko svoris - 11.5 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu. Nėra galimybės 

įrenginio valdyti telefonu.

448 542

FJM AR24TXHZAWKNEUX

Sieninis Luzon oro kondicionieriaus multi-split vidinis blokas. Įranga turi 

antibakterinius filtrus, kurie siunčia įspėjimą, kada reikia juos išvalyti. Kondicionierius 

turi greito atšaldymo, sausinimo ir gero miego režimus. Dingus elektros maitinimui ir 

vėl atsiradus - įranga dirba buvusiu nustatytu režimu. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=6.5/7.4kW. Vidinio bloko matmenys: 1055 x 299 x 215 mm. Vidinio 

bloko svoris - 11.6 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu. Nėra galimybės 

įrenginį valdyti telefonu.

591 716

FJM MIM-A00N
Modulis išoriniams kontaktams. Reikalingas norint kondicionieriui prijungti laidinį pultą. Tinka tik 

sieniniams kondicionieriams.
34 41

FJM MIM-B19N Protingo namo pajungimo modulis (ModBUS). Vienam blokui reikalingas vienas modulis. 111 134

FJM MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

FJM MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175
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FJM MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

FJM MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

FJM AJ016TNNDKG/EU

BEVĖJĖS multi-split mini 4-kryptės kasetės vidinis blokas. Kasetė išstumia orą per 

keliolika tūkstančių mikro oro skylių ir sukuria švelnų oro srautą, dėl kurio nesijaučia 

šaltų oro gūsių. Yra integruotas drėgmės jutiklis. Didelio efektyvumo "inverter" 

technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtikrina precizišką 

temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos sąnaudomis. Naujos konstrukcijos 

apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad oro srautas nesiliestų su lubomis ir 

neleistų kauptis dulkėms ant jų. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas 

papildomas priedas). Kondicionierius gali turėti papildomą oro jonizavimo funkciją 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės 

(mikrodalelės), neutralizuojami įkyrūs elektrostatiniai laukai. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=1.6/2.0kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 mm. Svoris - 11.5 kg. 

Komplekte su įmontuotu kondensato siurbliu.

361 437

FJM PC4SUFMAN
BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 57 x 620 mm. Svoris - 2.7 

kg.
206 250

FJM AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

FJM AJ020TNNDKG/EU

BEVĖJĖS multi-split mini 4-kryptės kasetės vidinis blokas. Kasetė išstumia orą per 

keliolika tūkstančių mikro oro skylių ir sukuria švelnų oro srautą, dėl kurio nesijaučia 

šaltų oro gūsių. Yra integruotas drėgmės jutiklis. Didelio efektyvumo "inverter" 

technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtikrina precizišką 

temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos sąnaudomis. Naujos konstrukcijos 

apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad oro srautas nesiliestų su lubomis ir 

neleistų kauptis dulkėms ant jų. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas 

papildomas priedas). Kondicionierius gali turėti papildomą oro jonizavimo funkciją 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės 

(mikrodalelės), neutralizuojami įkyrūs elektrostatiniai laukai. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=2.0/2.2kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 mm. Svoris - 11.5 kg. 

Komplekte su įmontuotu kondensato siurbliu.

377 456

FJM PC4SUFMAN
BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 57 x 620 mm. Svoris - 2.7 

kg.
206 250

FJM AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

FJM AJ026TNNDKG/EU

BEVĖJĖS multi-split mini 4-kryptės kasetės vidinis blokas. Kasetė išstumia orą per 

keliolika tūkstančių mikro oro skylių ir sukuria švelnų oro srautą, dėl kurio nesijaučia 

šaltų oro gūsių. Yra integruotas drėgmės jutiklis. Didelio efektyvumo "inverter" 

technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtikrina precizišką 

temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos sąnaudomis. Naujos konstrukcijos 

apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad oro srautas nesiliestų su lubomis ir 

neleistų kauptis dulkėms ant jų. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas 

papildomas priedas). Kondicionierius gali turėti papildomą oro jonizavimo funkciją 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės 

(mikrodalelės), neutralizuojami įkyrūs elektrostatiniai laukai. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=2.6/2.9kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 mm. Svoris - 11.5 kg. 

Komplekte su įmontuotu kondensato siurbliu.

417 505

FJM PC4SUFMAN
BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 57 x 620 mm. Svoris - 2.7 

kg.
206 250

FJM AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

FJM AJ035TNNDKG/EU

BEVĖJĖS multi-split mini 4-kryptės kasetės vidinis blokas. Kasetė išstumia orą per 

keliolika tūkstančių mikro oro skylių ir sukuria švelnų oro srautą, dėl kurio nesijaučia 

šaltų oro gūsių. Yra integruotas drėgmės jutiklis. Didelio efektyvumo "inverter" 

technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtikrina precizišką 

temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos sąnaudomis. Naujos konstrukcijos 

apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad oro srautas nesiliestų su lubomis ir 

neleistų kauptis dulkėms ant jų. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas 

papildomas priedas). Kondicionierius gali turėti papildomą oro jonizavimo funkciją 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės 

(mikrodalelės), neutralizuojami įkyrūs elektrostatiniai laukai. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=3.5/3.8kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 mm. Svoris - 11.5 kg. 

Komplekte su įmontuotu kondensato siurbliu.

475 575

FJM PC4SUFMAN
BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 57 x 620 mm. Svoris - 2.7 

kg.
206 250

FJM AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

FJM AJ052TNNDKG/EU

BEVĖJĖS multi-split mini 4-kryptės kasetės vidinis blokas. Kasetė išstumia orą per 

keliolika tūkstančių mikro oro skylių ir sukuria švelnų oro srautą, dėl kurio nesijaučia 

šaltų oro gūsių. Yra integruotas drėgmės jutiklis. Didelio efektyvumo "inverter" 

technologija padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtikrina precizišką 

temperatūros palaikymą su minimaliomis energijos sąnaudomis. Naujos konstrukcijos 

apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad oro srautas nesiliestų su lubomis ir 

neleistų kauptis dulkėms ant jų. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas 

papildomas priedas). Kondicionierius gali turėti papildomą oro jonizavimo funkciją 

(reikalingas papildomas priedas). Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės 

(mikrodalelės), neutralizuojami įkyrūs elektrostatiniai laukai. Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=5.2/5.6kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 mm. Svoris - 11.8 kg. 

Komplekte su įmontuotu kondensato siurbliu.

553 669

FJM PC4SUFMAN
BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 57 x 620 mm. Svoris - 2.7 

kg.
206 250

FJM AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

FJM MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

FJM MWR-SH00N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis. 63 76

FJM MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

FJM MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

FJM MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230
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FJM MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

FJM MSD-CAN1 Oro jonizatorius 4-kryptėms, mini 4-kryptėms ir 360 kasetėms bei palubiniams kondicionieriams. 94 113

FJM PC4SUFMAN BEVĖJĖS mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 57 x 620 mm. Svoris - 2.7 kg. 206 250

FJM AJ026TN1DKG/EU

BEVĖJĖS 1-kryptės multi-split kasetės vidinis blokas. 1-kryptė bevėjė kasetė išstumia 

orą per tūkstančius mikro skylių, sukurdama švelnų oro srautą, kuris pasiskirsto 

kambaryje - dėl ko nejaučiami šalti oro gūsiai. Dėka plono dizaino ir nedidelio svorio, 

įrenginio montavimas ir priežiūra yra daug lengvesni. Įrenginyje integruotas drėgmės 

jutiklis. Naujos konstrukcijos apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad oro 

srautas nesiliestų su lubomis ir neleistų kauptis dulkėms ant lubų. Dingus elektros 

maitinimui ir vėl atsiradus - kondicionierius dirba buvusiu nustatytu režimu. Įrangą 

galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=2.6/2.9kW. Išoriniai matmenys: 970 x 135 x 410 mm. Svoris - 9.5 kg. 

Komplekte su įmontuotu kondensato siurbliu.

377 456

FJM PC1NWFMAN BEVĖJĖS 1-kryptės kasetės panelė (CAC; FJM). Matmenys: 1.198 x  35 x 500 mm. 228 276

FJM AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

FJM AJ035TN1DKG/EU

BEVĖJĖS 1-kryptės multi-split kasetės vidinis blokas. 1-kryptė bevėjė kasetė išstumia 

orą per tūkstančius mikro skylių, sukurdama švelnų oro srautą, kuris pasiskirsto 

kambaryje - dėl ko nejaučiami šalti oro gūsiai. Dėka plono dizaino ir nedidelio svorio, 

įrenginio montavimas ir priežiūra yra daug lengvesni. Įrenginyje integruotas drėgmės 

jutiklis. Naujos konstrukcijos apdailinė panelė nukreipia oro srautą taip, kad oro 

srautas nesiliestų su lubomis ir neleistų kauptis dulkėms ant lubų. Dingus elektros 

maitinimui ir vėl atsiradus - kondicionierius dirba buvusiu nustatytu režimu. Įrangą 

galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). Šaltnešis - R32. 

Qšald./šild.=3.5/3.8kW. Išoriniai matmenys: 970 x 135 x 410 mm. Svoris - 9.5 kg. 

Komplekte su įmontuotu kondensato siurbliu.

464 561

FJM PC1NWFMAN BEVĖJĖS 1-kryptės kasetės panelė (CAC; FJM). Matmenys: 1.198 x  35 x 500 mm. 228 276

FJM AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

FJM MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

FJM MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

FJM MWR-SH00N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis. 63 76

FJM MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

FJM MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

FJM PC1NWCMAN

Oro valymo panelė su PM1.0 filtru skirta 1-kryptėms kasetėms. Samsung pristato naują oro 

valymo kasetės apdailą (panelę) su PM1.0 filtru. Oro valymo kasetės apdaila yra speciali, joje yra 

klostuoti oro filtrai, kurie filtruoja teršalus iš oro srauto. Oro valymo skydelyje yra trys skirtingi 

filtrai, skirti gerinti oro kokybei: Pirminis filtras sulaiko dideles dulkių daleles; Dezodoravimo 

filtras sumažina tam tikrus nemalonius kvapus; PM1.0 filtras turi elektrostatinį įkroviklį itin 

smulkių dulkių surinkimui. PM1.0 filtras surenka ypač smulkias dulkes iki 0,3 μm / mikronų ir 

sterilizuoja tam tikrų rūšių bakterijas. Jis generuoja neigiamus jonus, kurie dulkių dalelėms ir 

bakterijoms suteikia neigiamą krūvį. PM1.0 filtras yra plaunamas ir daugkartinio naudojimo. Tai 

suteikia vartotojams pranašumą mėgautis švaresniu oru ir sutaupyti papildomų filtro pakeitimo 

priežiūros išlaidų. Patalpų oro kokybę galima stebėti naudojant oro grynumo lygio indikatoriaus 

funkciją, kurią rasite oro valymo skydelyje ir per laidinį nuotolinio valdymo pultą. Skydelyje 

įmontuotas oro valymo jutiklis nuolat matuoja oro kokybę patalpose.

643 778

FJM MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

FJM PC1NWFMAN BEVĖJĖS 1-kryptės kasetės panelė (CAC; FJM). Matmenys: 1.198 x  35 x 500 mm. 228 276

FJM AJ026TNLPEG/EU

Vidinis kanalinio tipo multi-split sistemos oro kondicionieriaus blokas su drenažo 

siurbliuku. Oro kondicionieriaus automatinė ESP reguliavimo funkcija veiksmingai ir 

automatiškai fiksuoja išorinį statinį slėgį, kad ir kokio ilgio būtų ortakis. Tuomet 

greitai sureguliuoja veikimą, kad būtų optimalus oro kiekis ir slėgis ir iki minimumo 

sumažina triukšmą. Šį oro kondicionierių galima įrengti beveik bet kokioje patalpoje ir 

lengvai paslėpti po lubomis. Automatinis indikatorius parodo, kada reikia valyti filtrą 

(kas 1000 naudojimo valandų). Dėl nesudėtingo oro kondicionieriaus dizaino išvalyti 

filtrą labai lengva. Valdykite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas 

priedas). Didelio efektyvumo „inverter“ technologija padeda greičiau pasiekti 

šaldymo/šildymo efektą, užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su 

minimaliomis energijos sąnaudomis. Įdiegta patogi galios reguliavimo funkcija 

preciziškai sureguliuoja oro srautus patalpose, leidžia sumažinti sistemos 

triukšmingumą ir padidinti ekonomiškumą. Qšald./šild.=2.6/2.9kW. Išoriniai 

matmenys: 700 x 199 x 440 mm. Svoris - 15.0 kg. 

498 602

FJM AJ035TNLPEG/EU

Vidinis kanalinio tipo multi-split sistemos oro kondicionieriaus blokas su drenažo 

siurbliuku. Oro kondicionieriaus automatinė ESP reguliavimo funkcija veiksmingai ir 

automatiškai fiksuoja išorinį statinį slėgį, kad ir kokio ilgio būtų ortakis. Tuomet 

greitai sureguliuoja veikimą, kad būtų optimalus oro kiekis ir slėgis ir iki minimumo 

sumažina triukšmą. Šį oro kondicionierių galima įrengti beveik bet kokioje patalpoje ir 

lengvai paslėpti po lubomis. Automatinis indikatorius parodo, kada reikia valyti filtrą 

(kas 1000 naudojimo valandų). Dėl nesudėtingo oro kondicionieriaus dizaino išvalyti 

filtrą labai lengva. Valdykite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reikalingas papildomas 

priedas). Didelio efektyvumo „inverter“ technologija padeda greičiau pasiekti 

šaldymo/šildymo efektą, užtikrina precizišką temperatūros palaikymą su 

minimaliomis energijos sąnaudomis. Įdiegta patogi galios reguliavimo funkcija 

preciziškai sureguliuoja oro srautus patalpose, leidžia sumažinti sistemos 

triukšmingumą ir padidinti ekonomiškumą. Qšald./šild.=3.5/3.8kW. Išoriniai 

matmenys: 700 x 199 x 440 mm. Svoris - 15.0 kg. 

516 625

FJM MWR-SH00N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis. 63 76

FJM MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

FJM MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

FJM MRK-A10N
Belaidžio imtuvo automatika kanaliniams kondicionieriams. Reikalinga norint jungti 

distancinį pultą.
45 54

FJM MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

FJM MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

FJM AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

FJM MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

FJM MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131
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Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt



FJM AJ026TNLDEG/EU

Vidinis žemo slėgio kanalinio tipo multi-split sistemos oro kondicionieriaus blokas. 

Aerodinamiškesnės ventiliatoriaus mentelės užtikrina tylesnį oro kondicionieriaus 

veikimą. Įdiegta patogi galios reguliavimo funkcija preciziškai sureguliuoja oro 

srautus patalpose, leidžia sumažinti sistemos triukšmingumą ir padidinti 

ekonomiškumą. Oro kondicionieriaus automatinė ESP reguliavimo funkcija 

veiksmingai ir automatiškai fiksuoja išorinį statinį slėgį, kad ir kokio ilgio būtų ortakis. 

Tuomet greitai sureguliuoja veikimą, kad būtų optimalus oro kiekis ir slėgis ir iki 

minimumo sumažina triukšmą, kad komfortas būtų maksimalus bet kokioje 

situacijoje. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - kondicionierius dirba buvusiu 

nustatytu režimu. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). 

Qšald./šild.=2.6/2.9kW. Išoriniai matmenys: 900 x 199 x 600 mm. Svoris - 23.3 kg.

472 571

FJM AJ035TNLDEG/EU

Vidinis žemo slėgio kanalinio tipo multi-split sistemos oro kondicionieriaus blokas. 

Aerodinamiškesnės ventiliatoriaus mentelės užtikrina tylesnį oro kondicionieriaus 

veikimą. Įdiegta patogi galios reguliavimo funkcija preciziškai sureguliuoja oro 

srautus patalpose, leidžia sumažinti sistemos triukšmingumą ir padidinti 

ekonomiškumą. Oro kondicionieriaus automatinė ESP reguliavimo funkcija 

veiksmingai ir automatiškai fiksuoja išorinį statinį slėgį, kad ir kokio ilgio būtų ortakis. 

Tuomet greitai sureguliuoja veikimą, kad būtų optimalus oro kiekis ir slėgis ir iki 

minimumo sumažina triukšmą, kad komfortas būtų maksimalus bet kokioje 

situacijoje. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - kondicionierius dirba buvusiu 

nustatytu režimu. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). 

Qšald./šild.=3.5/3.8kW. Išoriniai matmenys: 900 x 199 x 600 mm. Svoris - 23.3 kg.

490 593

FJM AJ052TNMDEG/EU

Vidinis vidutinio slėgio kanalinio tipo multi-split sistemos oro kondicionieriaus blokas. 

Aerodinamiškesnės ventiliatoriaus mentelės užtikrina tylesnį oro kondicionieriaus 

veikimą. Įdiegta patogi galios reguliavimo funkcija preciziškai sureguliuoja oro 

srautus patalpose, leidžia sumažinti sistemos triukšmingumą ir padidinti 

ekonomiškumą. Oro kondicionieriaus automatinė ESP reguliavimo funkcija 

veiksmingai ir automatiškai fiksuoja išorinį statinį slėgį, kad ir kokio ilgio būtų ortakis. 

Tuomet greitai sureguliuoja veikimą, kad būtų optimalus oro kiekis ir slėgis ir iki 

minimumo sumažina triukšmą, kad komfortas būtų maksimalus bet kokioje 

situacijoje. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus - kondicionierius dirba buvusiu 

nustatytu režimu. Įrangą galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas). 

Qšald./šild.=5.2/5.6kW. Išoriniai matmenys: 900 x 260 x 480 mm. Svoris - 29.0 kg.

578 700

FJM MWR-SH00N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis. 63 76

FJM MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

FJM MDP-E075SEE3D
Drenažo siurblys (vidinis), skirtas kanaliniams EHS žemo slėgio (2,2kW-5,6kW), CAC žemo slėgio 

(2,5kW-3,5kW), FJM žemo slėgio (2,5kW-3,5kW)  ir VRF žemo slėgio (1,7kW-14,0kW) 

vienetams.

110 133

FJM MDP-M075SGU3 Drenažo siurblys (vidinis), skirtas FJM vidutinio slėgio 5,2kW  kanaliniui kondicionieriui. 101 122

FJM MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

FJM MRK-A10N
Belaidžio imtuvo automatika kanaliniams kondicionieriams. Reikalinga norint jungti 

distancinį pultą.
45 54

FJM MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

FJM MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

FJM AR-EH03E Belaidis nuotolinis valdiklis. 56 68

FJM MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

FJM MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131

FJM AJ026TNJDKG/EU

Vidinis konsolinio tipo multi-split sistemos oro kondicionieriaus blokas. Plonas ir 

elegantiško dizaino konsolinis kondicionierius puikiai tinka aukštoms ar šlaitinėms 

luboms arba daug langų turinčioms patalpoms. Tai ploniausias oro kondicionierius 

rinkoje (vos 199 mm storio). Du atskirus kanalus (vėsinimui ir šildymui) turintis oro 

kondicionierius užtikrina, kad kiekvienoje patalpos vietoje būtų palaikoma 

pageidaujama temperatūra. Šiltas oras išpučiamas per apatinį kanalą, o šaltas per 

viršutinį. Kondicionierius ne tik galingas ir našus, bet ir labai tylus. Yra keturi darbo 

režimai: maksimalaus galingumo („high“), vidutinio galingumo („medium“), mažo 

galingumo („low“) ir tylusis („silent“). Didelio efektyvumo „inverter“ technologija 

padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtikrina precizišką temperatūros 

palaikymą su minimaliomis energijos sąnaudomis. Konsolė turi intregruotą oro 

jonizatorių. Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai (ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). Naudodami 

„SmartThings“ programėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos 

vienu prisilietimu (reikalingas papildomas priedas). Įrenginys turi plaunamus filtrus. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=2.6/2.9kW. Išoriniai matmenys -720 x 199 x 620 mm. 

Svoris - 15.7 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

420 508

FJM AJ035TNJDKG/EU

Vidinis konsolinio tipo multi-split sistemos oro kondicionieriaus blokas. Plonas ir 

elegantiško dizaino konsolinis kondicionierius puikiai tinka aukštoms ar šlaitinėms 

luboms arba daug langų turinčioms patalpoms. Tai ploniausias oro kondicionierius 

rinkoje (vos 199 mm storio). Du atskirus kanalus (vėsinimui ir šildymui) turintis oro 

kondicionierius užtikrina, kad kiekvienoje patalpos vietoje būtų palaikoma 

pageidaujama temperatūra. Šiltas oras išpučiamas per apatinį kanalą, o šaltas per 

viršutinį. Kondicionierius ne tik galingas ir našus, bet ir labai tylus. Yra keturi darbo 

režimai: maksimalaus galingumo („high“), vidutinio galingumo („medium“), mažo 

galingumo („low“) ir tylusis („silent“). Didelio efektyvumo „inverter“ technologija 

padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtikrina precizišką temperatūros 

palaikymą su minimaliomis energijos sąnaudomis. Konsolė turi intregruotą oro 

jonizatorių. Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai (ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). Naudodami 

„SmartThings“ programėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos 

vienu prisilietimu (reikalingas papildomas priedas). Įrenginys turi plaunamus filtrus. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=3.5/3.8kW. Išoriniai matmenys: 720 x 199 x 620 mm. 

Svoris - 15.7 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

468 566

FJM AJ052TNJDKG/EU

Vidinis konsolinio tipo multi-split sistemos oro kondicionieriaus blokas. Plonas ir 

elegantiško dizaino konsolinis kondicionierius puikiai tinka aukštoms ar šlaitinėms 

luboms arba daug langų turinčioms patalpoms. Tai ploniausias oro kondicionierius 

rinkoje (vos 199 mm storio). Du atskirus kanalus (vėsinimui ir šildymui) turintis oro 

kondicionierius užtikrina, kad kiekvienoje patalpos vietoje būtų palaikoma 

pageidaujama temperatūra. Šiltas oras išpučiamas per apatinį kanalą, o šaltas per 

viršutinį. Kondicionierius ne tik galingas ir našus, bet ir labai tylus. Yra keturi darbo 

režimai: maksimalaus galingumo („high“), vidutinio galingumo („medium“), mažo 

galingumo („low“) ir tylusis („silent“). Didelio efektyvumo „inverter“ technologija 

padeda greičiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtikrina precizišką temperatūros 

palaikymą su minimaliomis energijos sąnaudomis. Konsolė turi intregruotą oro 

jonizatorių. Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės, neutralizuojami 

elektrostatiniai laukai (ant plastikinių langų, drabužių, linoleumo ir kt.). Naudodami 

„SmartThings“ programėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos 

vienu prisilietimu (reikalingas papildomas priedas). Įrenginys turi plaunamus filtrus. 

Šaltnešis - R32. Qšald./šild.=5.2/5.6kW. Išoriniai matmenys: 720 x 199 x 620 mm. 

Svoris - 15.7 kg. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu.

556 673

FJM MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

FJM MWR-SH00N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis. 63 76
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FJM MWR-WG00JN Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 120x19 mm. 119 144

FJM MWR-SH11N Supaprastintas laidinis nuotolinis valdiklis - jutiklinis ekranas, įmontuotas temperatūros sensorius. 145 175

FJM MIM-B14 Išorinio valdymo kontaktų plokštė (prie vidinių blokų). 22 27

FJM MRW-TA Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. 29 35

FJM MIM-H04EN Wi-Fi imtuvo automatika. Dydis: 185x130x29 mm. 190 230

FJM MWR-WE13N Multifunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis. 109 131
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