ZAC 18/L - ZAC 22/L

Compresoare de marcă şi calitate superioară (Mitsubishi, Toshiba)
Control automat prin microcomputer
Telecomandă
Dezumidificator independent
Operare economică
Timer 24 h
Funcţie DEZGHEŢARE AUTOMATĂ
Filtre aer şi filtru carbon
Funcţie I FEEL
Funcţie AUTO RESTART
VCD Vacuum Fluorescent Display
Ionizare automată a aerului
Funcţionare silenţioasă
Auto-protecţie şi auto-diagnosticare
3 viteze pentru ventilator
Comutator de urgenţă
Controlul automat sau manual al baleiajului aerului
Modul de funcţionare pe timpul nopţii, atât în regim de răcire cât şi în
regim de încălzire
Clasa energetică A (R 410a)
Caracteristici tehnice aparate aer condiţionat
ZASS răcire+încălzire

model
ZAC 09/L

model
ZAC 12/L

model
ZAC 18/L

model
ZAC 22/L

Capacitate răcire

BTU/h

9000

12500

18000

22000

Capacitate încălzire

BTU/h

9000

13000

19000

22000

Putere nominală răcire

W

865

1080

1590

1900

Putere nominală încălzire

W

770

997

1440

1690

Dezumidificare

l/h

1

1,4

1,7

1,9

Ventilare

3

m /h

500

600

750

750

Zgomot unitate interioară/exterioară

db(A)

39/49

42/54

47/56

47/56

V/Ph/Hz

220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

Dimensiune unitate interioară

mm

785x270x200

785x270x200

1000x320x195

1000x320x195

Dimensiune unitate exterioară

mm

650x270x495

820x270x540

820x270x540

995x415x690

kg

10

10

13

15

Alimentare

Masă unitate interioară
Masă unitate exterioară

kg

30

36

40

45

Suprafaţa deservită

m2

10-15

13-20

20-30

26-36

Temperatura exterioară minimă/maximă de funcţionare

0

C

-6/ +43

-6/ +43

-6/ +43

-6/ +43

Pozele şi datele tehnice sunt cu caracter informativ. ZASS România îşi rezervă dreptul de a opera modificări fără înştiinţare prealabilă
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Design compact şi modern

ZAC 09/L - ZAC 12/L

APARATE DE AER
CONDIŢIONAT
MONOSPLIT DE
PERETE

COMPACTE
dimensiunile reduse ce oferă flexibilitate în montaj sunt rezultatul proiectării
constructive şi a tehnologiilor asistate de calculator, utilizând materiale şi
componente de cea mai bună calitate.
CONFORTABILE
prin simpla apăsare a unor butoane, telecomanda cu afişaj LCD transmite
cerinţele dvs. unui microcomputer care activează funcţiile necesare obţinerii
confortului termic dorit. Procesorul fuzzy logic “I FEEL” memorează comenzile
şi le execută cu precizie la fiecare pornire.
ECONOMICE
posibilitatea programării optime a funcţionării, compresorul rotativ cu
randament înalt şi componentele mecanice şi electronice de ultimă generaţie
ce echipează aparatele conferă acestora o eficienţă energetică ridicată.
SILENŢIOASE
geometria ventilatorului unităţii interioare este astfel proiectată încât
asigură curgerea fluentă a aerului la un nivel redus de zgomot, chiar şi la
debitul maxim.

S.C. ZASS ROMANIA S.R.L.
Unic importator şi distribuitor
540120 TG. MUREŞ - Str. Coşbuc nr. 4
Tel/Fax: 0265-262870, 269209, Fax: 0265-307670
e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro
www.zass.ro, www.sero.ro

INTERACTIVE
senzorul de temperatură al unităţii interioare şi afişajul VFD (Visual Flash
Display) dau posibilitatea cunoaşterii în timp real a parametrilor termici din
camera Dvs.
MODERNE CA DESIGN ŞI TEHNOLOGIE
datorită folosirii tehnologiei de ultimă oră în domeniu, s-a reuşit reducerea
dimensiunilor unităţii interioare şi exterioare obţinându-se în acelaşi timp
un design atractiv şi modern.
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Aparatele de aer condiţionat, oferite Dvs., clienţi fideli ai mărcii ZASS
Germany sunt:
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Bine aţi venit în universul confortului termic realizat de aparatele de aer
condiţionat marca ZASS Germany!
Profesionalismul şi experienţa echipei de cercetare şi design asociate cu
tehnologia avansată şi sistemul integrat de asigurare a calităţii au creat
produse inteligente, prietenoase, puternice şi durabile, capabile să vă satisfacă
exigenţele şi să înfrumuseţeze spaţiul ambiental.

