
„Nordic Inverter“ šilumos siurbliai 2013

Gerinti žmonių gyvenimo sąlygas visada buvo 

mūsų verslo kredo. Tai priežastis, dėl kurios 

mes tobulinome šilumos siurblių technologiją 

per pastaruosius 50 metų.
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„Sharp“ tyrinėja gamtą, kad atrastų svarbių užuominų, kaip patobulinti savo šilumos siurblius. Šilumos siurbliai naudoja 
jonų galią taip, kaip jie sukurti gamtoje, siekiant pagerinti oro kokybę. Paprastas ir efektyvus šilumos siurblių oro srauto 
valdymas yra sukurtas pagal paukščių sparnų formą. O jų ekologišku dizainu siekiama sumažinti neigiamą poveikį 
aplinkai. Jeigu ieškote tikrai jaukios aplinkos gyventi, logiškas ir natūralus pasirinkimas yra „Sharp“.

Tie patys teigiami ir neigiami jonai, 
kurie aptinkami gamtoje, valo orą 
kambaryje, o taip pat ir suskaido bei 
pašalina nemalonius kvapus.

„Sharp“ šilumos siurbliuose 
panaudota gamtai būdinga tendencija, 
kuri įvardijama kaip „Coanda efektas“, 
siekiant vienodai įšildyti arba 
atvėsinti orą.

„Plasmacluster“ jonai, valantys orą Tikslus oro srauto valdymas

Pajuskime ryšį su mus supančiu pasauliu
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Kuriant ventiliatoriaus mentes 
pagal paukščių ir vabzdžių sparnus, 
„Sharp“ šilumos siurbliuose buvo 
pagerintas cirkuliacijos efektyvumas.

Visi „Sharp“ šilumos siurbliai 
yra tiksliai įvertinami ir pažymimi, 
remiantis nauju sezoniniu energijos 
efektyvumo įstatymu.

Unikalios „Nature Wing“ ventiliatoriaus mentės Nauja energijos reglamentavimo atitiktis
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„SHARP“ šilumos 
siurbliai yra geriausias 
pasirinkimas, pagrįstas 
japonų technologija ir 
ilgamete patirtimi. 
Ilgą laiką „SHARP“ 
gamino šilumos 
siurblius didžiausiam 
Europos šilumos siurblių 
gamintojui „IVT/BOSCH“. 
Būtent dėl „SHARP“ 
šilumos siurblio 
patikimumo ir 
papildomų funkcijų 
įvairovės šie šilumos 
siurbliai tapo geriausiai 
parduodamais šilumos 
siurbliais Skandinavijos 
šalyse. 

Šiaurės šalių klimatui 
sukurtas šilumos 
siurblys. 
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„Sharp“ vysto šilumos siurblių technologiją 
jau pastaruosius 50 metų
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“Sharp” sukūrė specialiai Šiaurės Europos klimatui skirtą šilumos siurblio modelį su “Nordic Hot Gas” sistema, kuri apsaugo įrenginio išorinį bloką nuo 
užšalimo netgi prie labai žemų lauko oro temperatūrų. Išorinio bloko atitirpinimui “Sharp”naudoja karšto freono dujas, kai tuo tarpu kitų gamintojų 
įrenginiuose yra naudojamas elektrinis šildymo tenas, gana ženkliai sumažinantis šilumos siurblių naudingo veikimo (SCOP) reikšmes.

+10°C funkcija užtikrina pastovią +10°C patalpų 
temperatūrą, ir apsaugo patalpoje esančius daiktus nuo 
peršalimo, kol esate išvykę.

„Sharp“ kompresoriaus ir kitų išorinio bloko sudedamųjų dalių izoliaci-
jai nuo išorės poveikio naudoja dvigubą izoliaciją. Be kompresoriaus 
,išoriniame bloke yra izoliuotas vamzdynas ir kiti komponentai, ant 
kurių atitirpinimo metu atsiranda drėgmė. Tai leidžia „Sharp“ esant labai 
žemai lauko temperatūrai pasiekti beprecedentiškai žemą triukšmo 
lygį. 

Papildomos angos atitirpusio vandens nubėgimui 
ir speciali išorinio prietaiso konstrukcija 
Papildomos angos leidžia netrukdomai nuvarvėti atitirpusiam vandeniui, 
o išorinio bloko dugnas suprojektuotas taip, kad vanduo negali patekti 
ten, kur jis neturi patekti.

Specialūs dažai – išorinis bloko dugnas pagrindas, ant kurio nuteka 
atitirpęs vanduo, yra ne tik cinkuotas, bet ir iš vidaus nudažytas, siekiant 
užkirsti kelią rūdžių susidarymui.

Atitirpinimas naudojant karšto freono dujas

Dugno atšildymas karštu freonu

Dviguba šilumos izoliacija +10C funkcija

Specialios konstrukcijos išorinio bloko dugnas

Dugno atšildymas 
karštu freonu
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SU KARŠTU FREONU ŠILDOMU PAGRINDUINVERTERINIS ŠILUMOS SIURBLYS
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Galingumai esant 
žemoms aplinkos 
temperatūroms

AY-ZP35PR

Šildymo galia
-7C kW 3,4

-10C kW 3,8
-20C kW 2,6

Naudingumo 
koeficientas 
COP 

-7C 2,5
-10C 2,3
-20C 2,1

AY-ZP40PR

Šildymo galia
-7C kW 3,6

-10C kW 4,1
-20C kW 2,8

Naudingumo 
koeficientas 
COP 

-7C 2,4
-10C 2,3
-20C 2,1

AY-ZP35PR/AY-ZP40PR

Techniniai duomenys
Modelis Vidinis blokas AY-ZP35PR AY-ZP40PR

Išorinis blokas AE-Z35PR AE-Z40PR

Režimas*1 Vėsinimas Energijos vartojimo 
efektyvumo klasė

A A

SEER 5.1 5.1

Projektuotoji vėsinimo apkrova kW 2,5 3,5

Galia (Min. – Max.) kW 2,5 (1,3–3,0) 3,5 (1,3–4,0)

El. galia (Min. – Max.) W 620 (340–830) 1000 (340–1350)

Metinis energijos 
suvartojimas*2

kWh/a 171 240

Šildymas 
(vidutinis 
klimatas)

Energijos vartojimo 
efektyvumo klasė 

A A

SCOP 3,8 3,8

Projektuotoji šildymo 
apkrova

kW 3,8 4,1

Galia (Min. – Max.) kW 3.8 (0.9–5.0) 4.0 (0.9–6.0)

El. galia (Min. – Max.) W 750 (260–1360) 1020 (260–1800)

Metinis energijos 
suvartojimas*2

kWh/a 1416 1496

Nominali srovė*3 EER 4,03 3,50

COP 4,27 3,92

Vardinis srovės 
stiprumas*3

Vėsinimas A 3,2 4,8

Šildymas A 3,7 4,8

Garso slėgio lygis*1 
(vėsinimas)

Vidinis blokas (aukštas /žemas) dB(A) 30/42 30/44

Išorinis blokas dB(A) 46 47

Garso galingumo lygis 
(vėsinimas)

Vidinis blokas (aukštas) dB(A) 56 57

Išorinis blokas 58 60

Oro srauto stiuprumas (aukšt., vėsinimas) m3/min 11,2 12,3

Darbinis režimas 
(lauko)

Jahutamine °C -10–43 -10–43

Šildymas °C -20 (-25)–24 -20(-25)–24

Dugno TAIP, šildymas 
karštu freonu

TAIP, šildymas 
karštu freonu

Modelis Vidinis blokas AY-ZP35PR AY-ZP40PR

Išorinis blokas AE-Z35PR AE-Z40PR

Maitinimo šaltinis Išorinis blokas V/fazė/Hz 220–240/1/50 220–240/1/50

Matmenys Vidinis blokas 
(PlotisxAukštisxGylis) 

mm 860x292x205 860x292x205

Išorinis blokas 
(PlotisxAukštisxGylis) 

mm 780x540x265 780x540x265

Svoris Vidinis blokas kg 9 9

Išorinis blokas kg 34 34

Min. – Maks. vamzdžio ilgis m 3–20 3–20

Maks. aukščio 
skirtumas 

m 10 10

Užpildyto freono kiekis m 10 10

Vamzdžio skersmuo Skysčio pusė Colis 3/8“ 3/8“

Dujų pusė Colis 1/4” 1/4”

Šaltnešis (GWP*5) kg CO2 ekv. R410A (1975) R410A (1975)

*1 Pagal standartą EN14825 
*2 Energijos sąnaudos “XYZ” kWh per metus pagal standartinio bandymo 

rezultatus. faktiškas energijos sunaudojimas priklauso nuo to, kaip prietaisas 
naudojamas ir kur prietaisas įrengtas. 

*3 Pagal standartą EN14511 
*4 Triukšmo lygis matuojamas pagal standartą JIS C 9612. 
*5 Šaltnešio nuotėkis prisideda prie klimato kaitos. Mažesnio pasaulinio 

šiltėjimo potencialo (GWP, global warming potential) šaltnešio nutekėjimas 
į atmosferą palaiko pasaulinio šiltėjimo mažesniu mastu nei didesnio 
globalinio šiltėjimo potencialo GWP šaltnešis. Šiame prietaise įtaisyto 
šaltnešio GWP yra 1975. Tai reiškia, kad 1 kg šio šaltnešio nuotėkio į 
atmosferą atveju poveikis pasauliniam atšilimui yra 1975 kartų didesnis 
nei 1 kg CO2 atveju per 100 metų laikotarpį. Nebandykite savarankiškai 
reguliuoti šaltnešio cirkuliavimą arba ardyti prietaisą - visada kreipkitės 
pagalbos į specialistus. 

FunkcijosKarštomis freono dujomis 
šildomas dugnas 
Siekiant išvengti kondensato 
vandens užšalimo ant išorinio 
bloko dugno, naudojama tech-
nologija su karštomis freono du-
jomis. Ji ne tik efektyviai atitirpina 
išorinio  bloko dugną, bet taip 
pat ženkliai sumažina įrenginio 
vibracijas bei triukšmą esant že-
moms lauko oro temperatūroms.  

Išorinis blokas

AE-Z35PR AE-Z40PR

Dugno atšildymas 
karštu freonu
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• „Plasmacluster“ technologija gali apsaugoti nuo ore esančių virusų poveikio, taip pat sumažinti kabančių alergenų poveikį, sukeliamą dulkių erkučių išmatų ir negyvų erkučių, suskaidydama juos, bet „Plasmacluster“ negali sukurti visiškai sterilios 
aplinkos ar užtikrinti infekcijos prevenciją. • Tikrasis jonų kiekis ir mikrobų sunaikinimo*1 efektyvumas ir valymas*2 priklauso nuo kambario padėties ir veikimo būdų, įskaitant kambario dydį ir formą, ar naudojamas oro kondicionavimas ar vėdinimas, 
produkto vieta, jonų skleidimo kryptis ir veikimo režimas. *1 Ore esantys virusai yra sulaikomi 1 m3 dėžėje ir po 10 min. matuojamas pašalintų virusų procentas. Kabantys mikrobai, patekę į „Plasmacluster“ oro valymo įrenginį, išmatuojami maždaug 40 

Skleidžiami jonai.

„Plasmacluster“ jonai, tie patys teigiami 
ir neigiami randami gamtoje jonai, sukuriami 
plazmos išlydžio ir paskleidžiami į orą.

Jonai yra ilgalaikiai*3, nes juos supa vandens molekulės.

Jonai veikia ore esančius mikrobus.

Jonai suformuoja hidroksido (OH) radikalus,
kurie intensyviai oksiduojasi, tik kai prikimba 
prie pelėsių ir virusų paviršių. Jie akimirksniu 
pašalina vandenilį nuo proteinų paviršiaus, juos 
suskaidydami.

Suskaidytos dalys sugrįžta 
į orą vandens pavidalu.

Hidroksido (OH) radikalai susijungia su 
vandeniliu (H), taip sudarydami vandenį (H2O), 
kuris sugrįžta į orą.

1 2 3

Įprastų namų ore yra nematomų kenksmingų organizmų, tokių kaip bakterijos ir virusai. Unikali „Sharp Plasmacluster“ technologija, įrengta jūsų šilumos siurblyje, naudoja teigiamų ir 
neigiamų jonų veikimą, kad išvalytų šiuos ore esančius teršalus ir sukurtų jaukią gyvenamąją erdvę.

O2
–

H+

Vandenilis (H) Proteinas

Hidroksido (OH)
radikalas

O2
–

H+

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

2 3

Naudojama įvairiose pramonės šakose

Per 12 metų panaudota daugiau 
nei 40 mln. produktų

„Plasmacluster“ jonų technologija yra pripažinta ir plačiai naudojama įvairiose pramonės šakose. Bendradarbiau-
dama su daugeliu įmonių, „Sharp“ išplėtojo „Plasmacluster“ jonų technologiją šiose pramonės srityse:

Automobilių 
oro kondicio-
navimas

Oro 
kondicionavimo 
sistemos dideliems 
turistiniams 
autobusams

Automobiliams 
skirti oro 
valytuvai

Elevatoriai Jonų kanalų 
perdavimo 
sistemos

Automobilių 
„Plasmacluster“ 
jonų gene-
ratoriai

Rūkymo
zonų sistemos

24 val. 
centrinės 
grindų 
vėdinimo 
sistemos

Saunos rūko 
sistemos

Tualetai su 
bidė
sėdynėmis

Karšto vandens 
šildytuvai / 
džiovintuvai

Vonių dušai, 
kambario 
šildymo, 
vėdinimo, 
džiovinimo 
sistemos

Centrinės
namų 
kondicionavimo 
sistemos

„Plasmacluster“ 
jonų
apšvietimas

24 val. 
gyvenamų 
patalpų 
vėdinimo 
sistemos

Dujiniai 
šildytuvai

Per 12 metų nuo pasirodymo produktai 
su „Plasmacluster“ jonais viršijo 40 mln. vienetų 
rinką. „Sharp“ siekia išnaudoti „Plasmacluster“ 
jonų privalumus kiekviename oro ruože.

2001 2005 20092002 2006 20102003 2007 20112004 2008 2012

„Plasmacluster“ technologija išvalo orą su 

„Plasmacluster“ jonai išvalo kambario orą

„Plasmacluster“ jonai valo kambario orą

Leiskite „Sharp“ pasirūpinti švariu ir sveiku oru

1

virš

40
milijonų

Oro valytuvai 
kūdikiams

Oro valymo 
sistema 
pramogų 
infrastruktūrai

Oro sanitarijos 
prietaisai

Fabrikų oro 
kondicionavimo 
sistema

Oro valymo 
sistemos 
traukiniams 

Monitorius 
„REARVISION“

Virusai
• Kitasato aplinkos mokslų tyrimų centras, Japonija 
• Seulo nacionalinis universitetas, Korėja
• Šanchajaus ligų prevencijos ir kontrolės municipa-

linis centras, Kinija
• Kitasato instituto medicinos centro ligoninė, 

Japonija
• „Retroscreen Virology, Ltd.“, JK  
• „Shokukanken Inc.“, Japonija
• Hanojaus technologijų koledžas, Vietnamas  

Nacionalinis universitetas, Vietnamas 
• Visuomenės sveikatos tyrimų organizacija, Aukštoji 

medicinos mokykla, Tokijo universitetas

Alergenai
• Pažangių medžiagotyros mokslų aukštoji mokykla, 

Hirošimos universitetas, Japonija
• Biochemijos ir molekulinės patologijos fakultetas, 

Aukštoji medicinos mokykla, Osakos miesto 
universitetas, Japonija

• „Soiken Inc.“, Japonija

Pelėsiniai grybai
• Išikavos sveikatos priežiūros asociacija, Japonija
• Liubeko universitetas, Vokietija
• Profesorius Gerhard Artmann, Acheno taikomųjų 

mokslų universitetas, Vokietija
• Japonijos maisto tyrimų laboratorijos, Japonija

Bakterijos
• Išikavos sveikatos priežiūros asociacija, Japonija 
• Šanchajaus ligų prevencijos ir kontrolės municipa-

linis centras, Kinija
• Kitasato aplinkos mokslų tyrimų centras, Japonija
• Kitasato instituto medicinos centro ligoninė, 

Japonija
• Dr. Melvin W. First, profesorius emeritas, Harvardo 

visuomenės sveikatos mokykla, JAV
• Gyvūnų klinikinių tyrimų organizacija, Japonija  
• Liubeko universitetas, Vokietija
• Profesorius Gerhard Artmann, Acheno taikomųjų 

mokslų universitetas, Vokietija
• Japonijos maisto tyrimų laboratorijos, Japonija  
• „Shokukanken Inc.“, Japonija

Kvapai, gyvūnų kvapai
• Bokeno kokybės vertinimo institutas, Japonija  
• Gyvūnų klinikinių tyrimų organizacija, Japonija

Poveikis odai
• „Soiken Inc.“, Japonija

Poveikis plaukams
• „Saticine Medical Co., Ltd.“
• „C.T.C Japan Ltd.“

Slopinančiai veikia virusus, pelėsinius 
grybus ir bakterijas

• Profesorius Gerhard Artmann, Acheno taikomųjų 
mokslų universitetas, Vokietija

Slopinančiai veikia alergenus
• Pažangių medžiagotyros mokslų aukštoji mokykla, 

Hirošimos universitetas, Japonija

Odos drėkinimo (padengimas vandens 
molekulėmis) poveikis

• Elektros perdavimo tyrimų institutas, Tohoku univer-
sitetas, Japonija

Efektyvumo analizė

Įrodyta 22 Japonijos įstaigose ir visame pasaulyje
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m3 tyrimų kambaryje po 38 min. Tyrimų rezultatai gali skirtis nuo rezultatų tikrame kambaryje. *2 Efektyvumas priklauso nuo supančių sąlygų (pvz., temperatūros, drėgmės ir oro srauto), naudojimo laiko ir būdo.  *3 Patvirtinti „Sharp“ jonų palyginimo 
tyrimuose nėra apsupti vandens molekulių.

Efektyviai apsaugo nuo ore esančių virusų Efektyvus prieš ore sklandančias pelėsių poras

• Sustabdo ore esančių virusų aktyvumą

• Sustabdo ore esančių mikrobų aktyvumą

• Veikia tiek ore esantį, tiek tvirtai besilaikantį pelėsį

• Padaro neveiklius ir pašalina ore esančius alergenus, tokius 

kaip dulkių erkučių išmatos 

ir negyvos dulkių erkutės Naujas švaraus oro standartas
„Plasmacluster“ – tik iš SHARP

• Padaro neveiksmingus ir pašalina tvirtai besilaikančius kvapus  

(pvz., tabako dūmai)

• Pašalina statinę elektrą, kuri traukia ore esančias daleles

• „Plasmacluster“ technologija efektyvi ištisus metus

Ore esantys pelėsiai

Ore esantys alergenai

Ore esantys kvapai

Ore esantys virusai

Poveikis ore esantiems virusams
(Tikrasis sumažinimo dydis gali skirtis, atsižvelgiant į kambario padėtį ir naudojamą modelį)

Poveikis ore sklandančioms pelėsių poroms

Without 
Plasmacluster Ions
(Spontaneous attenuation)

With
Plasmacluster Ions
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Pagrindiniai „Plasmacluster“ privalumai

„Plasmacluster“ jonų prietaisas

„Plasmacluster“ jonai paskleidžiami per visą kambarį, kad išvalytų orą Įprasto namo ore yra daug pelėsių ir virusų

tokiais pačiais jonais kaip gamtoje.

Likučių kiekis 100 %

Sumažina 99,7 %

ore esančių virusų

Be
„Plasmacluster“ jonų

Su
„Plasmacluster“ jonais

1% 50% 100%

Be „Plasmacluster“ jonų 
(Natūralus sumažėjimas)

Su „Plasmacluster“ jonais

• Tyrimo būdas: „Plasmacluster“ jonų generatorius yra 1 m3 dėžėje. Ore esantys virusai  
yra sulaikomi dėžutėje, einančioje po „Plasmacluster“ jonų išleidimo.

• Mažinimo būdas: „Plasmacluster“ jonų gaminimas ore.
• Tyrimus atliko Kitasato instituto medicinos centro ligoninė ir Kitasato aplinkos mokslų tyrimų centras 

Japonijoje.    
• Tyrimo ataskaitos nr. 00313
• Šių eksperimentų rezultatai neužtikrina tokio pat poveikio tikrame kambaryje.

• Darbo režimas: „Plasmacluster“ jonų generatorius naudojamas eksperimentiniame  
maždaug 13 kvadratinių metrų kambaryje. 

• Kambario temperatūra – 21 ˚C, drėgmė – 53 % RH.
• Matavimo būdas: oro mėginiai matuojant pelėsio kiekį imami iš kambario centro.
• Mažinimo būdas: nefiltruojant „Plasmacluster“ jonai gaminami ore.
• Tyrimą atliko Išikavos sveikatos priežiūros asociacija Japonijoje.
• Tyrimo ataskaitos nr. 1503691
• Šių eksperimentų rezultatai neužtikrina tokio pat poveikio tikrame kambaryje.
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*1 Duomenys iš AY-R28XC bandymų, japoniško namų modelio, kuris naudoja „Coanda“ efektą. *2 „Coanda“ efektas buvo išrastas 1930 m. visame pasaulyje žymaus aerodinamikos specialisto H. M. Coanda, gimusio Rumunijoje 
1885 m. *3 Elektros sąnaudų palyginimas pučiant tokį patį oro srautą įprastiniu modeliu ir naujuoju modeliu su laumžirgio sparnų formos dizainu. *4 Elektros sąnaudų palyginimas pučiant tokį patį oro srautą įprastiniu modeliu 
ir naujuoju modeliu su laumžirgio sparnų formos dizainu. *5 Naujasis laumžirgių sparnų formos ventiliatorius dabar naudojamas tik modeliuose Azijos regionui, o ateityje planuojamas pradėti montuoti ir Europai skirtuose 
modeliuose. *6 AE-A18KR, AE-A24KR, AE-X2M18KR, AE-X18LR, AE-X24LR, AE-X2M14LR, AE-X9PHR ir AE-X12PHR.

Laumžirgio sparnai 
sumažina oro trintį *5

Kilniojo erelio sparnai optimaliai 
kontroliuoja oro srautą

Albatroso sparnai – idealūs
ilgo atstumo skrydžiui

„Sharp“ unikalios natūralių sparnų formos ventiliatoriaus mentės yra sukurtos pagal pavyzdžius gamtoje

Įprastai kontroliuoti oro srautą naudojama lėktuvo sparnų konstrukcija, o gaminiai patobulinami aerodinamikos 
pagrindu. Tačiau nors aerodinamika yra efektyvi judinant didelius objektus, buvo nustatyta, kad paukščių ir vabzdžių 
sparnai yra efektyvesni, pavyzdžiai, mūsų gaminių dydžio objektams. Tai yra natūralaus sparno pagrindas.

„Coanda“ efektas – sukurti patogiausią gyvenamąją erdvę įmanoma

“Sharp” šilumos siurbliai naudoja natūralią technologiją, vadinamą “Coanda Effect*2”, kas leidžia tolygiai sušildyti ir atvėsinti orą. Naudojant “Coanda Effect” 
pastebėta, kad dujos ar skystis juda ir palieka tam tikrą liniją, kurios srautas laikosi ir teka šalia esančiais paviršiais. “Sharp” šilumos siurbliai naudoją šią 
technologiją, taip nukreipdami oro srautus į kambario paviršius, pvz., sienas ar lubas, ko pasekoje lengviau reguliuoti oro srautus.

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

Vėsinimo režimasVėsus oras lėtai pripil-
do kambarį

3
Keliauja per lubas2

Pasiekia lubas1

Keliauja
siena žemyn

1

Juda palei grindis2

Sušildo jus nuo pėdų 
link viršaus

3

Šildymo režimas

GRINDYS

Temp. pasiskirstymo duomenys vėsinant

Temp. pasiskirstymo duomenys šildant

LUBOS

• Pradinė lauko / kambario temp.: 35 °C
• Kambario temp. išsidėstymo skerspjūvis praėjus valandai  

po paleidimo 
• Iš anksto nustatyta temp.: 26 °C  • Oro srautas: silpnas 
• 13 m2 dydžio vakarietiško stiliaus kambarys („Sharp“ laboratorija*1)

• Lauko / kambario temperatūra paleidžiant: 2 °C 
• Kambario temp. išsidėstymo skerspjūvis praėjus valandai 

po paleidimi
• Nustatyta temp.: 23 °C   • Oro srautas: mažas  
• 13 m2 dydžio vakarietiško stiliaus kambarys  

(„Sharp“ laboratorija*1)

Vidinis blokas
Oro cirkuliacijos
efektyvumas, 
padidintas maždaug
(„SHARP“ palyginimas)

30%
*2 Išorinis blokas

Oro cirkuliacijos
efektyvumas, 
padidintas maždaug
(„SHARP“ palyginimas)

40%
*3

Preciziška kontrolė, kad tiktų bet kokioje situacijoje
ar atitiktų bet kokią nuotaiką
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Nekenksmingas aplinkai ir patogus

Inverter technologija

Nustatytą temperatūrą pasiekia maždaug per 2/3 laiko
Inverteriniai šilumos siurbliai, skirtingai nuo paprastų on/off, turi maksimalios 
galios režimą, kuris leidžia per 2/3 laiko pasiekti nustatytą temperatūrą. 
Pasiekus nustatytą temperatūrą, inverteriniai šilumos siurbliai persijungia į 
energijos taupymo režimą, 
kur inverterio technologija 
kontroliuoja ir palaiko 
kambario temperatūrą 
perjunginėdama 
kompresoriaus veikimo 
dažnius. 

Sinusinės bangos pavaros kompresoriaus valdymo sistema
Sistema naudoja patobulintą kompresoriaus valdymo technologiją, 
kuri naudoja 180° laidumo sinusines bangas vietoj įprastų 120° laidumo 
bangų formos, dėl ko sklandžiai sukasi variklis. Tai ypač sumažina energijos 
eikvojimą, prisideda prie didesnio efektyvumo ir tokiu būdu padidina 
energijos taupymą.

Mažina energijos suvartojimą
Inverteriniai šilumos siurbliai pereina į energijos taupymo režimą iškart, kai 
pasiekiama nustatyta temperatūra. “Sharp” inverteriniai šilumos siurbliai 
padidina veikimo efektyvumą naudodami didelės 
galios nuolatinės srovės kompresorių ir išorinių 
blokų ventiliatorių variklius, bei linijinį išsiplėtimo 
vožtuvą.

 

3°C

Maksimalus dažnumas
ir

veikimas didele galia

Nustatyta 
temperatūra

Veikimas 
didele galia

Maždaug

2/3

Net reguliuojant
temperatūrą

Veikimas taupant energiją

On/off modelis
Inverterinis modelis
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Linijinis impulsų plėtimo vožtuvas

Elektroninis skaitmeninis valdymas

180°

120°

60°

Pažangi 180° sinusinė bangaĮprasta 120° stačiakampė banga

Padėties radimo periodas

Prastovos periodas

Variklio 
įtampa

Variklio 
eiga

 

 
 

Atitinka naujausius Europos efektyvaus energijos vartojimo standartus

Nuo 2013 m. sausio mėn. ankstesni EER (vėsinimo) ir COP (šildymo) šilumos siurblių duomenys bus pakeisti SEER ir SCOP. Nauji duomenys pateiks 
įvertinimus, kurie artimesni faktiniam naudojimui, atsižvelgiant į sezoninius ir klimato svyravimus Europoje bei veikimą keliais režimais. Visi „Sharp“ šilumos 
siurbliai bus tiksliai pamatuoti pagal naujas nuostatas ir prieš tiekiant tinkamai pažymėti.

Šilumos siurblių energijos efektyvumo klasės

„Sharp“ nuorodos į Europos reglamento atitiktį,
kuri garantuoja gaminio saugumą.

„Sharp Corporation“ dalyvauja EUROVENT sertifikavimo programoje 
su gaminiais, išvardintais EUROVENT sertifikuotų gaminių kataloge. 
Atkreipkite dėmesį, kad multisplit šilumos siurbliai su 3 ir daugiau 
vidaus blokų neturi EUROVENT sertifikato.

Energijos 
efektyvumo klasė SEER SCOP

A+++ SEER ≥ 8.50 SCOP ≥ 5.10

A++ 6.10 ≤ SEER < 8.50 4.60 ≤ SCOP < 5.10

A+ 5.60 ≤ SEER < 6.10 4.00 ≤ SCOP < 4.60

A 5.10 ≤ SEER < 5.60 3.40 ≤ SCOP < 4.00

B 4.60 ≤ SEER < 5.10 3.10 ≤ SCOP < 3.40

C 4.10 ≤ SEER < 4.60 2.80 ≤ SCOP < 3.10

D 3.60 ≤ SEER < 4.10 2.50 ≤ SCOP < 2.80

E 3.10 ≤ SEER < 3.60 2.20 ≤ SCOP < 2.50

F 2.60 ≤ SEER < 3.10 1.90 ≤ SCOP < 2.20

G SEER < 2.60 SCOP < 1.90

On/off modelis

Vėsinimo galia: 16,5m2

Inverterinis modelis

Tiekėjo pavadinimas ar prekės ženklas

Modelio numeris: vidaus / lauko

SEER ir SCOP nuoroda

A+++–G skalė

Energijos efektyvumo klasė: vėdinimas

Garso galingumo lygis

Registracijos numeris

Europos žemėlapis ir spalvotos sritys

Vėsinimo ir šildymo numatyta 
apkrova kW, SCOP ir SEER reikšmės 
Metinės elektros sąnaudos

Šaltnešio GWP – šaltnešio nuotėkos prisideda prie klimato kaitos. Nutekėjęs į atmosferą šaltnešis su mažesniu visuotinio atšilimo potencialu (GWP) mažiau prisidėtų prie visuotinio 
atšilimo nei šaltnešis su didesniu GWP. Šiame prietaise yra šaldymo skystis, kurio GWP lygus 1975. Tai reiškia, kad jei į atmosferą patektų 1 kg šio šaldymo skysčio, per 100 metų laikotarpį 
poveikis visuotiniam atšilimui būtų 1975 kartus didesnis nei 1 kg CO2. Niekada nebandykite patys dirbti prie šaltnešio kontūro ar išmontuoti gaminio, visada kreipkitės į profesionalą.
Metinės elektros sąnaudos – energijos sąnaudos „XYZ“ kWh per metus pagal standartinių bandymų rezultatus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip prietaisas 
naudojamas ir kur jis padėtas.
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SU KELIŲ PATALPŲ ŠILDYMO FUNKCIJAINVERTERINIS ŠILUMOS SIURBLYS
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SEER   A++

SCOP   A+

„Super Deluxe”

NAUJASIS AY-XPC9/12PHR
Keleto erdvių funkcija kontroliuoja oro srautą, 
kad šildymas ir vėsinimas būtų greitas ir pastovus

Tik 21 dB

Paspaudus Keleto erdvių mygtuką keliuose kambariuose bus palaikoma komfortiška temperatūra. 
Padėjus vidaus bloką svetainėje, laiptinėje ar kitoje norimoje vietoje ši funkcija greitai pašildys ar 
atvėsins keletą kambarių iki nustatytos temperatūros. Be to, ventiliatoriaus greitis ir oro nukreipimo 
žaliuzių kampas valdomas 
automatiškai cirkuliuoti šiltą 
arba vėsų orą lėtai ir tolygiai 
į kiekvieną kampą.

Paspaudus Tyliojo režimo mygtuką ventiliatorius perjungiamasį 
itin mažo greičio režimą su 21 dB garsu. Derinami didelio tankio 
„Plasmacluster“ jonai, kad miegotumėte ramiaiir gerai.

Specifikacija

Q u i e t
21dB

Funkcijos

Vėsinimas / sausinimas / šildymas

Išorinis blokas

AE-X9PHR AE-X12PHR

R410A

• „Plasmacluster“ jonizatorius
• „Coanda“ oro srauto sistema
• Galima naudoti vieną arba sistemoje iš 

kelių dalių (išskyrus AY- XPM7PHR)

Modelis

AY-XPC9PHR

AY-XPC12PHR

3.20 (0.90 – 4.70) 4.0

Šildymo režimas
Galia (kW)

(Min. – maks.) SCOP

4.00 (0.90 – 5.00) 4.0

+A

+A

2.50 (0.90 – 3.00) 6.3

Vėsinimo režimas
Galia (kW)

(Min. – maks.) SEER

3.50 (0.90 – 3.80) 6.3

++A

++A

*1 Pagal EN14825
*2 Energijos suvartojimas „XYZ“ kWh per metus, skaičiuojamas pagal standartinių bandymų rezultatus. 
 Kiek faktiškai sunaudojama energijos priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas ir kur laikomas.
*3 Pagal EN14511
*4 Garso slėgio lygis matuojamas pagal JIS C 9612.
*5 Šaltnešio nuotėkos turi įtakos klimato kaitai. Nutekėjęs į atmosferą šaltnešis su mažesniu visuotinio 

atšilimo potencialu (GWP) mažiau prisidėtų prie visuotinio atšilimo nei šaltnešis su didesniu GWP. 
Šiame prietaise yra šaldymo skystis, kurio GWP lygus 1975. Tai reiškia, kad jei į atmosferą patektų 
1 kg šio šaldymo skysčio, per 100 metų laikotarpį poveikis visuotiniam atšilimui būtų 1975 kartus 
didesnis nei 1 kg CO2. Niekada nebandykite patys dirbti prie šaltnešio kontūro ar išmontuoti 
gaminio, visada kreipkitės į profesionalą.

ŠILDYMAS                             VĖSINIMAS

Modelis Vidaus AY-XPC9PHR AY-XPC12PHR

Lauko AE-X9PHR AE-X12PHR

Režimas*1 Vėsinimas Energijos efektyvumo klasė A++ A++

SEER 6.3 6.3

Numatyta galia kW 2.5 3.5

Galia (min. – maks.) kW 2.50 (0.90 – 3.00) 3.50 (0.90 – 3.80)

El. galia (min. – maks.) W 580 (200 – 800) 1,000 (200 – 1,250)

Metinės elektros sąnaudos*2 kWh/m. 138 193

Šildymas 
(vidutinis 
klimatas)

Energijos efektyvumo klasė A+ A+

SCOP 4.0 4.0

Numatyta galia kW 3.2 3.4

Galia (min. – maks.) kW 3.20 (0.90 – 4.70) 4.00 (0.90 – 5.00)

El. galia (min. – maks.) W 800 (170 – 1,380) 1,080 (170 – 1,420)

Metinės elektros sąnaudos*2 kWh/m. 1,100 1,180

Nominalus efektyvumas*3 EER 4.31 3.50

COP 4.00 3.70

Nominali srovė*3 Vėsinimas A 3.2 4.6

Šildymas A 3.8 5.0

Garso slėgio lygis*4 (vėsinimas) Vidaus (aukšt. / žem.) dB(A) 39/26 42/27

Lauko db(A) 48 49

Garso galingumo lygis (vėsinimas) Vidaus (aukšt.) 54 56

Lauko 62 64

Oro srauto stiprumas (aukšt., vėsinimas) m3/min. 9.7 10.8

Darbinis režimas (lauko) Vėsinimas °C -10 – 46 -10 – 46

Šildymas °C -15 – 24 -15 – 24

Dugno šildymas, tipas TAIP, su elektra TAIP, su elektra

Modelis Vidaus AY-XPC9PHR AY-XPC12PHR

Lauko AE-X9PHR AE-X12PHR

Maitinimo šaltinis Lauko V/fazė/Hz 220–240/1/50 220–240/1/50

Matmenys Vidaus (P x A x G) mm 920x290x240 920x290x240

Lauko (P x A x G) mm 780x540x269 780x540x269

Svoris Vidaus kg 10 10

Lauko kg 36 38

Min. – maks vamzdžio ilgis m 3 – 20 3 – 20

Maks. aukščio skirtumas m 10 10

Užpildyto freono kiekis m 10 10

Vamzdžio skersmuo Skysčio pusė col. 1/4 1/4

Dujų pusė col. 3/8 3/8

Šaltnešis (GWP*5) kg CO2 lyg. R410A (1975) R410A (1975)
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*1 Pagal EN14825
*2 Energijos suvartojimas „XYZ“ kWh per metus, skaičiuojamas pagal standartinių bandymų rezultatus. 

Kiek faktiškai sunaudojama energijos priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas ir kur laikomas.
*3 Pagal EN14511
*4 Garso slėgio lygis matuojamas pagal JIS C 9612.
*5 Šaltnešio nuotėkos turi įtakos klimato kaitai. Nutekėjęs į atmosferą šaltnešis su mažesniu visuotinio 

atšilimo potencialu (GWP) mažiau prisidėtų prie visuotinio atšilimo nei šaltnešis su didesniu GWP. 
Šiame prietaise yra šaldymo skystis, kurio GWP lygus 1975. Tai reiškia, kad jei į atmosferą patektų 1 kg 
šio šaldymo skysčio, per 100 metų laikotarpį poveikis visuotiniam atšilimui būtų 1975 kartus didesnis 
nei 1 kg CO2. Niekada nebandykite patys  dirbti prie šaltnešio kontūro ar išmontuoti gaminio, visada 
kreipkitės į profesionalą.

Deluxe

AY-XPC9/12JR
Funkcijos

Vėsinimas / sausinimas / šildymas

Išorinis blokas

AE-X9JR     AE-X12JR

R410A

• Galima naudoti vieną arba sistemoje iš 
keleto dalių

• „Coanda“ oro srauto sistema

Specifikacija

INVERTERINIS ŠILUMOS SIURBLYSSPLIT TIPO

Modelis

AY-XPC9JR 2,50 (0,90 – 3,00) 3,20 (0,90 – 5,00)5,1 3,9

Vėsinimo režimas Šildymo režimas
Galia (kW)

(Min. – maks.)
Galia (kW)

(Min. – maks.)SEER SCOP

AY-XPC12JR 3,50 (0,90 – 3,80) 4,00 (0,90 – 5,70)5,1 4,0

A

+A

A

A

Modelis Vidaus AY-XPC9JR AY-XPC12JR

Lauko AE-X9JR AE-X12JR

Režimas*1 Vėsinimas Energijos efektyvumo klasė A A

SEER 5.1 5.1

Numatyta galia kW 2.5 3.5

Galia (min. – maks.) kW 2.50 (0.90 – 3.00) 3.50 (0.90 – 3.80)

El. galia (min. – maks.) W 625 (200 – 900) 1,090 (200 – 1,300)

Metinės elektros sąnaudos*2 kWh/m. 171 239

Šildymas 
(vidutinis 
klimatas)

Energijos efektyvumo klasė A A+

SCOP 3.9 4.0

Numatyta galia kW 3.2 3.5

Galia (min. – maks.) kW 3.20 (0.90 – 5.00) 4.00 (0.90 – 5.70)

El. galia (min. – maks.) W 760 (180 – 1,450) 1,020 (180 – 1,650)

Metinės elektros sąnaudos*2 kWh/m. 1,126 1,221

Nominalus efektyvumas*3 EER 4.00 3.21

COP 4.21 3.92

Nominali srovė*3 Vėsinimas A 3.1 4.9

Šildymas A 3.7 4.6

Garso slėgio lygis*4 (vėsinimas) Vidaus (aukšt. / žem.) dB(A) 37/26 40/27

Lauko db(A) 45 48

Garso galingumo lygis (vėsinimas) Vidaus (aukšt.) 52 56

Lauko 58 61

Oro srauto stiprumas (aukšt., vėsinimas) m3/min. 9.1 10.5

Darbinis režimas (lauko) Vėsinimas °C -10 – 46 -10 – 46

Šildymas °C -15 – 24 -15 – 24

Dugno šildymas, tipas TAIP, su elektra TAIP, su elektra

Modelis Vidaus AY-XPC9JR AY-XPC12JR

Lauko AE-X9JR AE-X12JR

Maitinimo šaltinis Lauko V/fazė/Hz 220–240/1/50 220–240/1/50

Matmenys Vidaus (P x A x G) mm 790x278x198 790x278x198

Lauko (P x A x G) mm 730x540x250 730x540x250

Svoris Vidaus kg 10 10

Lauko kg 33 33

Min. – maks vamzdžio ilgis m 1 – 15 1 – 15

Maks. aukščio skirtumas m 7 7

Užpildyto freono kiekis m 10 10

Vamzdžio skersmuo Skysčio pusė col. 1/4 1/4

Dujų pusė col. 3/8 3/8

Šaltnešis (GWP*5) kg CO2 lyg. R410A (1975) R410A (1975)
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„Deluxe”

AY-XPC18/XP24LR

Specifikacija

R410A

AE-X18LR AE-X24LR

SPLIT TIPO

*1 Pagal EN14825
*2 Energijos suvartojimas „XYZ“ kWh per metus, skaičiuojamas pagal standartinių bandymų rezultatus. 

Kiek faktiškai sunaudojama energijos priklauso nuo to, kaip prietaisas naudojamas ir kur laikomas.
*3 Pagal EN14511
*4 Garso slėgio lygis matuojamas pagal JIS C 9612.
*5 Šaltnešio nuotėkos turi įtakos klimato kaitai. Nutekėjęs į atmosferą šaltnešis su mažesniu visuotinio 

atšilimo potencialu (GWP) mažiau prisidėtų prie visuotinio atšilimo nei šaltnešis su didesniu GWP. 
Šiame prietaise yra šaldymo skystis, kurio GWP lygus 1975. Tai reiškia, kad jei į atmosferą patektų 1 kg 
šio šaldymo skysčio, per 100 metų laikotarpį poveikis visuotiniam atšilimui būtų 1975 kartus didesnis 
nei 1 kg CO2. Niekada nebandykite patys dirbti prie šaltnešio kontūro ar išmontuoti gaminio, visada 
kreipkitės į profesionalą.

Vėsinimas / sausinimas / šildymas

Taškinė oro funkcija 
Komfortas pagal vietą

Išorinis blokas

• Taškinė oro funkcija
• „Coanda“ oro srauto sistema
• Galima naudoti vieną arba sistemoje iš keleto dalių  

(AY-XPC18LR)

Paspauskite mygtuką paleisti ciklą 
ir pasirinkite iš šešių vietų.

* Tik AY-XPC18LR modeliui.

Modelis

AY-XPC18LR 5,00 (1,40 – 5,70) 5,70 (1,10 – 8,00)6,6 3,8

Vėsinimo režimas Šildymo režimas
Galia (kW)

(Min. – maks.)
Galia (kW)

(Min. – maks.)SEER SCOP

AY-XP24LR 7,00 (1,50 – 8,00) 7,50 (1,10 – 9,50)5,9 4,0

A

+A

++A

+A

Atidarytas 
dangtis

Spot Air
SEES

Spot Air
VÄLJAS

INVERTERINIS ŠILUMOS SIURBLYS

Modelis Vidaus AY-XPC18LR AY-XP24LR

Lauko AE-X18LR AE-X24LR

Režimas*1 Vėsinimas Energijos efektyvumo klasė A++ A+

SEER 6.6 5.9

Numatyta galia kW 5.0 7.0

Galia (min. – maks.) kW 5.00 (1.40 – 5.70) 7.00 (1.50 – 8.00)

El. galia (min. – maks.) W 1,470 (260 – 1,890) 2,160 (260 – 2,990)

Metinės elektros sąnaudos*2 kWh/m. 264 413

Šildymas 
(vidutinis 
klimatas)

Energijos efektyvumo klasė A A+

SCOP 3.8 4.0

Numatyta galia kW 5.7 6.7

Galia (min. – maks.) kW 5.70 (1.10 – 8.00) 7.50 (1.10 – 9.50)

El. galia (min. – maks.) W 1,510 (240 – 2,380) 2,015 (240 – 2,830)

Metinės elektros sąnaudos*2 kWh/m. 2,064 2,323

Nominalus efektyvumas*3 EER 3.40 3.24

COP 3.77 3.72

Nominali srovė*3 Vėsinimas A 6.6 9.6

Šildymas A 6.8 8.9

Garso slėgio lygis*4 (vėsinimas) Vidaus (aukšt. / žem.) dB(A) 43/33 47/35

Lauko db(A) 49 53

Garso galingumo lygis (vėsinimas) Vidaus (aukšt.) 58 63

Lauko 62 66

Oro srauto stiprumas (aukšt., vėsinimas) m3/min. 14.4 18.4

Darbinis režimas (lauko) Vėsinimas °C -10 – 46 -10 – 46

Šildymas °C -15 – 24 -15 – 24

Dugno šildymas, tipas TAIP, su elektra TAIP, su elektra

Modelis Vidaus AY-XPC18LR AY-XP24LR

Lauko AE-X18LR AE-X24LR

Maitinimo šaltinis Lauko V/fazė/Hz 220–240/1/50 220–240/1/50

Matmenys Vidaus (P x A x G) mm 1,040x325x222 1,040x325x222

Lauko (P x A x G) mm 850x710x330 850x710x330

Svoris Vidaus kg 12 13

Lauko kg 49 53

Min. – maks vamzdžio ilgis m 1 – 20 1 – 30

Maks. aukščio skirtumas m 10 10

Užpildyto freono kiekis m 10 10

Vamzdžio skersmuo Skysčio pusė col. 1/4 1/4

Dujų pusė col. 1/2 5/8

Šaltnešis (GWP*5) kg CO2 lyg. R410A (1975) R410A (1975)

Funkcijos



 

* Dizainas ir specifikacijos galioja nuo 2013 m. kovo mėn., bet gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo. 
* Tikrosios spalvos gali šiek tiek skirtis nuo spalvų šiame kataloge.

Platintojas Baltijos šalyse: 
„OÜ Airwave“, Suur-Sõjamäe 50a, Talinas 
Tel. +372 600 0970, Faks. +372 600 0971 

info@airwave.ee 

This is Why

Režimas

Oro srautas

Papildomos funkcijos

Inverter režimas
Ši funkcija užtikrina greitą vėsinimą ir šildymą, taip pat sumažina temperatūros kaitą 
ir energijos suvartojimą.

Energijos taupymas
Ši funkcija leidžia prietaisams veikti efektyviai, automatiškai kontroliuodama 
temperatūros nustatymą ir labai nepakeisdama temperatūros.

Visos galios režimas
Paleistas šiuo režimu šilumos siurblys dirba maksimalia galia, 
kad greitai atvėsintų arba prišildytų kambarį.

Veikimas turborežimu
Paleistas šiuo režimu šilumos siurblys ventiliatorius dirba „ypač dideliu” greičiu 
nustatydamas temperatūrą ties 15 ˚C COOL & DRY (vėsinti ir sausinti) ir 32 ˚C HEAT 
(šildyti) režimu, kad kambarys būtų greitai atvėsintas arba prišildytas.

Žemos kambario temperatūros nustatymas 
Kai įjungtas vėsinimas, kambario temperatūra gali būti sumažinta nuo 16 ˚C
iki 18 ˚C.

Kompiuterizuotas sausinimo režimo veikimas
Vidinis ventiliatoriaus variklis ir kompresorius yra valdomi mikrokompiuterio, kad būtų 
išlaikyta kambario drėgmė nesumažinant kambario temperatūros.

Automatinio darbo režimas
Įjungus automatinį režimą, temperatūros nustatymas ir režimas pasirenkami 
automatiškai atsižvelgiant į kambario temperatūrą.

Automatinis ir 3 pakopų ventiliatoriaus greičio nustatymas
Galimi automat. ventiliatoriaus greitis ir 3 pakopų (HIGH/LOW/SOFT) (didelis / 
mažas / švelnus) rankiniai ventiliatoriaus greičiai.

Automat. paleidimo iš naujo funkcija
Nutrūkus ir atsiradus maitinimui, prietaisas automatiškai bus paleistas 
iš naujo tuo pačiu nustatymu, kuris buvo įjungtas nutrūkus maitinimui.

Automat. perjungimas
Automatinio darbo režimo veikimo metu, režimas bus automatiškai perjungiamas 
tarp HEAT (šildymo) ir COOL (vėsinimo) režimų, kad būtų išlaikyta tinkama kambario 
temperatūra.

Žiemos vėsinimo funkcija
Veikimas šiuo vėsinimo režimu galimas žiemos metu, kai lauko temperatūra 
nukrenta iki -10 ˚C.

Veikimas nesinaudojant
Šildymas žiemos metu nustatomas veikti 10 ˚C.

Dugno atšildymas karštu freonu

Valdymas mikrokompiuteriu

LCD belaidžio nuotolinio valdymo pultas

24 valandų programuojamas įjungimo / išjungimo laikmatis
Režimų veikimo pradžia ir pabaiga (valanda ir minutė) gali būti nustatyti tuo pačiu 
metu.

12 valandų įjungimo / išjungimo laikmatis

1 valandos išjungimo laikmatis
Kai nustatytas VIENOS VALANDOS IŠJUNGIMO LAIKMATIS, prietaisas automatiškai 
išsijungs po vienos valandos.

„Pažadinimo“ funkcija
Kai nustatytas ĮJUNGIMO laikmatis, prietaisas įsijungs prieš nustatytą laiką, 
leisdamas pasiekti norimą kambario temperatūrą iki užprogramuoto laiko.

„Automatinė miego“ funkcija
Kai nustatytas IŠJUNGIMO laikmatis, temperatūros nustatymas reguliuojamas 
automatiškai, kad būtų išvengta pernelyg didelio 
karščio ar šalčio, kol jūs miegate.

„Plasmacluster“ jonų sistema
„Plasmacluster“ jonų generatorius šilumos siurblio viduje skleidžia teigiamus ir 
neigiamus „Plasmacluster“ jonus į kambarį ir sumažina kai kurių esančių ore pelėsių 
ir virusų kiekį.

Oro valymo filtras

Dezodoruojantis filtras

Plaunamas dezodoruojantis filtras

Nepelijantis, nuimamas ir plaunamas oro filtras

Tylus veikimas 

Savaiminio valymosi funkcija
SAVAIMINIO VALYMOSI operacija aprūpina šilumos siurblį 
„Plasmacluster“ jonais.

Dvigubo išleidimo nustatymas
Dešiniosios ir kairiosios išleidimo žarnelių nustatymas naudingas lengvam 
įrengimui.

Vienos dalies / keleto dalių blokas
Prietaisai su šiomis funkcijomis gali būti naudojami atskirai arba kelių kitų prietaisų 
sistemoje.

Kelių erdvių funkcija
Ši funkcija reguliuoja oro srautą ir oro kryptį, kad greitai būtų 
pasiekta nustatyta temperatūra keliuose kambariuose, o tada pučia orą, kad 
išlaikytų temperatūrą.

Vienos srities oro funkcija
Ši funkcija padalina kambarį į šešias sritis ir nukreipia oro srautą į vieną sritį vienu 
metu.

„Coanda“ oro srauto sistema
Ši funkcija užtikrina šilto oro judėjimą siena žemyn iki grindų įjungus šildymą ir šalto 
oro judėjimą į viršų iki lubų įjungus vėsinimą tam, 
kad būtų išvengta tiesioginio oro srauto.

4 krypčių automatinis oro judėjimas
Automatinis vertikalus ir horizontalus oro srautas galimas siekiant padaryti kambarį 
vienodai vėsų arba vienodai šiltą.

2 krypčių automatinis oro judėjimas
Automatinis vertikalus oro srautas galimas siekiant padaryti kambarį vienodai vėsų 
arba vienodai šiltą.

Dviguba (viršutinė ir apatinė) oro srauto sistema
Dviguba (viršutinė ir apatinė ) oro srauto sistema skirta išlaikyti 
jaukų kambarį; oro išėjimo anga pasirenkama automatiškai atsižvelgiant 
į kambario sąlygas, tokias kaip karštis ar šaltis.

Valdymo patogumui

Kokybiškam orui

Funkcijų aprašymai


