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Zawory przyłączeniowe
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Wszystkie ilustracje w tej instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Mogą nieznacznie różnić się od 
zakupionego klimatyzatora (w zależności od modelu). Rzeczywisty kształt będzie dominował.
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1. Informacja bezpieczenstwa
Aby w pełni wykorzystać funkcje urządzenia i uniknąć wadliwego 
działania w wyniku nieprawidłowej obsługi, zalecamy uważne 
przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem.

UWAGA
To urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia i / lub 
ogrzewania pomieszczeń w pomieszczeniach 
przeznaczonych dla ludzi i powinno być używane tylko do 
tych celów. To urządzenie nie powinno być używane do 
chłodzenia lub chłodzenia żywności, roślin, zwierząt, 
maszyn, sprzętu lub dzieł sztuki.

Poproś dostawcę lub instalatora o wskazówki dotyczące 
czyszczenia urządzenia. Niewłaściwe metody 
czyszczenia mogą uszkodzić elementy z tworzywa 
sztucznego, co może prowadzić do porażenia prądem lub 
wycieku wody. Odłącz zasilanie przed wycieraniem lub 
odkurzaniem urządzenia, w przeciwnym razie może dojść 
do porażenia prądem lub obrażeń ciała. Do wycierania lub 
odkurzania urządzenia używaj suchej lub lekko wilgotnej 
szmatki. Nie używaj mokrej szmatki, ponieważ może to 
doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do 
wlotu lub wylotu powietrza w urządzeniu, ponieważ 
dotknięcie wentylatora może spowodować obrażenia lub 
uszkodzenie sprzętu.

Nie zdejmuj panelu urządzenia, ponieważ stwarza to 
niebezpieczeństwo, gdy wentylator pracuje z dużą 
prędkością.

Żebra wymiennika ciepła urządzenia są ostre i ich 
dotknięcie może spowodować obrażenia. Podczas 
serwisowania urządzenia należy nosić rękawice lub 
przykryć wymiennik ciepła, aby zapobiec obrażeniom.

Po długotrwałym użytkowaniu należy sprawdzić, czy 
podstawa i mocowanie urządzenia nie są uszkodzone. W 
przypadku uszkodzenia urządzenie może spaść i 
spowodować obrażenia.

Wąż spustowy ułożyć tak, aby zapewnić płynny odpływ. 
Niepełne odwodnienie może spowodować zamoczenie 
budynku lub mebli.

OSTRZEŻENIE

UWAGA

OSTRZEŻENIE

Opisane tutaj środki ostrożności zostały sklasyfikowane jako 
OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA. Oba zawierają ważne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa. Pamiętaj, aby bezwzględnie 
przestrzegać wszystkich środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować 
uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, które w zależności 
od okoliczności mogą być poważne.

To urządzenie może być serwisowane i konserwowane 
wyłącznie przez profesjonalnego inżyniera serwisu 
klimatyzacji. Nieprawidłowe serwisowanie lub konserwacja 
może spowodować porażenie prądem, pożar lub wyciek 
wody. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu serwisowania i 
konserwacji.

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi 
przepisami dotyczącymi okablowania.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności 
serwisowych lub konserwacyjnych należy upewnić się, że 
zasilanie jest odłączone.

Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo uziemione, w 
przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub 
pożaru. Przepięcia elektryczne (takie, które mogą być 
spowodowane przez piorun) mogą uszkodzić sprzęt 
elektryczny. Upewnij się, że odpowiednie zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe i wyłączniki automatyczne są 
prawidłowo zainstalowane, w przeciwnym razie może dojść 
do porażenia prądem lub pożaru.

Podczas wymiany bezpiecznika upewnij się, że nowy 
bezpiecznik ma odpowiednią wartość.

Nie próbuj samodzielnie sprawdzać lub naprawiać tego 
urządzenia. Zatrudnij profesjonalnego inżyniera klimatyzacji, 
aby wykonał wszystkie czynności serwisowe i konserwacyjne.

Jeśli urządzenie zachowuje się nieprawidłowo (np. Emituje 
dym), istnieje ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci. Odłącz 
zasilanie i natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
inżynierem serwisu.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i 
starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, 
jeśli są pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie

korzystaj z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozum związane 
z tym zagrożenia.

Jeśli dostateczna ilość czynnika chłodniczego wycieknie do 
pomieszczenia, poziom tlenu może spaść niebezpiecznie nisko, 
co może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Czynnik 
chłodniczy używany w tym urządzeniu jest cięższy od powietrza, 
więc zagrożenie to może być większe w piwnicach lub innych 
przestrzeniach podziemnych. W przypadku wycieku czynnika 
chłodniczego natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
technikiem serwisu.

Nie używaj farby, lakieru, lakieru do włosów, innych 
łatwopalnych aerozoli lub innych płynów, które mogą wydzielać 
łatwopalne opary / opary w pobliżu urządzenia, ponieważ może 
to spowodować pożar.

Nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami, 
ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem.

Podejmij środki przeciw wyładowaniom atmosferycznym w 
obszarach narażonych na burze.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez 
doświadczonych lub przeszkolonych użytkowników w sklepach, 
w przemyśle lekkim i na farmach lub do użytku komercyjnego 
przez laików.Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować 

obrażenia ciała lub śmierć.

Po przeczytaniu instrukcję należy przechowywać w wygodnym 
miejscu, aby w razie potrzeby można było się z nią zapoznać. W 
przypadku przekazania sprzętu nowemu użytkownikowi należy 
również przekazać instrukcję.



2. NAZWY CZESCI
Klimatyzator składa się z jednostki wewnętrznej, jednostki 
zewnętrznej, rury łączącej i pilota zdalnego sterowania.

Tryb wymuszonego chłodzenia
Aby wymusić chłodzenie w jednostce wewnętrznej, należy raz nacisnąć 
przycisk wymuszania chłodzenia jednostki zewnętrznej. Kiedy częstotliwość 
jednostki zewnętrznej zmieni się na 44 Hz, a następnie uruchomi ją; wentylato-
ry wewnętrzne pracują z dużą prędkością. Ponowne naciśnięcie przycisku 
spowoduje wyjście z funkcji Force Cooling Control.

Wyświetlacz
Funkcja wykonywania tekstu jest następująca (12/14/16KW）.

Wymuszone chłodzenie

Rys.2-1

PŁYWA GŁÓWNA

Klawisz wymuszonego
chłodzenia sw1

Sprawdzanie parametrów
pracy sw2

(j.zewnętrzna)

sw1

sw2

Temperatura powierzchni
skraplacza

Otwarcie PMV

Aktualna wartość prądu AC

Aktualna wartość prądu DC

Średnia temperatura T2

Łączna ilość jednostek
wewnętrznych

Ilości działających jednostek
wewnętrznych

Ostatni kod błędu lub ochrony
(jeśli nie ma kodu błędu lub 
ochrony, wyświetli się „nn”)

Wyświetla “--”Wyświetlacz

Tryb pracy
(0—oczekiwanie; 2—Chłodzenie; 
3—Grzanie; 4—Wymuszone
chłodzenie）

Bieg wentylatora 
(0—Wyłączony)

Całkowite wymagania
mocy od jednostek
wewnętrznych

Wymagania dotyczące 
przeliczonej mocy j. wew

Temperatura T3

Temperatura T4

Temperatura T5
(aktualna) (jeśli jest ponad sto,
wyświetli tylko miejsce setek
i miejsce dziesiątek)

↓

↓

↓

↓

↓

↓
↓

↓
↓
↓
↓
↓

↓

↓

↓

Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane. 
Może to spowodować pogorszenie wydajności lub może 
aktywować ochronę, która zatrzyma pracę urządzenia.

Przy bardzo silnym wietrze należy zapobiegać cofaniu się 
powietrza do jednostki zewnętrznej.

Wybierz odpowiednie miejsce, w którym hałas i gorący lub 
zimny wiatr wydmuchiwany z jednostki zewnętrznej nie będą 
powodować niedogodności dla sąsiadów ani wpływać na 
wzrost zwierząt lub roślin.

Nie umieszczaj urządzeń z otwartym ogniem pod lub w 
pobliżu urządzenia, ponieważ ciepło z urządzenia może 
uszkodzić urządzenie.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu urządzenia, 
ponieważ grozi to obrażeniami.

To urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci lub 
osoby dorosłe, które nie są w stanie obsługiwać urządzenia 
w bezpieczny sposób.

Pozbywając się tego urządzenia, należy upewnić się, że 
przestrzegane są wszystkie obowiązujące przepisy 
dotyczące usuwania czynnika chłodniczego, oleju i innych 
materiałów.

Pozostaw zasilanie włączone na co najmniej 12 godzin przed 
uruchomieniem układu, aby upewnić się, że grzałki karteru 
wystarczająco podgrzały olej sprężarki.
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Po włączeniu włącznika zasilania konieczne jest 12-godzinne 
podgrzanie. Nie wyłączaj zasilania, jeśli urządzenie ma 
przestać działać za 24 godziny lub krócej. (Ma to na celu 
ogrzanie skrzynki grzejnej skrzyni korbowej, aby uniknąć 
kompulsywnego uruchomienia skraplacza).

Uważaj, aby nie blokować wlotu i wylotu powietrza. Blokady 
mogą zmniejszyć wydajność urządzenia lub uruchomić 
zabezpieczenie, które przestanie działać.

3. Zakres pracy
Aby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę, system należy 
używać w następującej temperaturze. Maksymalna 
temperatura pracy klimatyzatora. (Chłodzenie / ogrzewanie)

Chłodzenie

Ogrzewanie

Tryb

Temperatura
Temperatura 
zewnętrzna

Temperatura
wewnętrzna

-15℃～43℃

-15       27℃～    ℃

17         32℃～     ℃

UWAGA

1

2

3

Jeśli klimatyzator będzie używany poza powyższymi 
warunkami, może to spowodować nieprawidłowe działanie 
urządzenia.
Zjawisko to jest normalne, że powierzchnia klimatyzacji 
może kondensować wodę, gdy przy stosunkowo większej 
wilgotności w pomieszczeniu należy zamknąć drzwi i okno.

Optymalna wydajność zostanie osiągnięta w tym zakresie 
temperatur roboczych.

≤27℃

Tabela 3-1

Obsługuj przełączniki i przyciski za pomocą izolowanego 
drążka (takiego jak zamknięty długopis), aby uniknąć 
dotykania części pod napięciem.

4. Działanie i wydajność
4.1 Sprzęt ochronny

Sprzęt ochronny może zostać aktywowany w następujących warunkach:

Wlot lub wylot powietrza jednostki zewnętrznej jest zablokowany.
Silny wiatr w sposób ciągły wydobywa się z wylotu powietrza
jednostki zewnętrznej.

Za dużo kurzu i śmieci przylega do filtra przeciwpyłowego 
w jednostce wewnętrznej
Wylot powietrza z jednostki wewnętrznej jest zablokowany

■ Chłodzenie

Grzanie

 

 

 

 

Po uruchomieniu urządzenia ochronnego wyłącz ręczny 
wyłącznik zasilania i ponownie uruchom pracę po 
rozwiązaniu problemu.

Ten sprzęt ochronny umożliwi zatrzymanie klimatyzatora
gdy klimatyzator ma być skierowany do pracy przymusowej.

Gdy sprzęt ochronny jest aktywowany, wskaźnik działania nadal 
świeci, gdy klimatyzator nie działa. Ale kontrolka świeci się.

■

UWAGA

4.2 O awarii zasilania
Jeśli podczas pracy nastąpi przerwa w zasilaniu, natychmiast przerwij pracę.

Moc znów się pojawia. Miga lampka na panelu wyświetlacza jednostki 
wewnętrznej. Następnie urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.
Nieprawidłowa obsługa w działaniu:
Jeśli zdarzy się niewłaściwa obsługa z powodu oświetlenia lub mobilnego
 połączenia bezprzewodowego, wyłącz ręczny wyłącznik zasilania i włącz 
go ponownie, a następnie naciśnij przycisk WŁ. / WYŁ.

4.3 Wydajność grzewcza
Ogrzewanie to proces z pompą ciepła, w którym ciepło jest pobierane 
z powietrza zewnętrznego i uwalniane do wnętrza. Gdy temperatura 
zewnętrzna spadnie, wydajność grzewcza odpowiednio się zmniejszy.

Zaleca się używanie razem innego sprzętu grzewczego
temperatura zewnętrzna jest zbyt niska.

Na niektórych terenach górskich o ekstremalnie niskich temperaturach, 
gdzie zakupiona jest kolejna nagrzewnica elektryczna wyposażona 
w jednostkę wewnętrzną, zapewni lepszą wydajność (szczegółowe 
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej).
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Silnik jednostki wewnętrznej będzie działał przez 20 ~ 30 sekund
aby usunąć ciepło resztkowe, gdy jednostka wewnętrzna otrzyma 
polecenie WYŁ. podczas operacji ogrzewania.

Jeśli awaria klimatyzatora wystąpi z powodu zakłóceń, należy ponownie
 podłączyć klimatyzator do zasilania, a następnie włączyć go ponownie.

1.

2.

Funkcja ochronna zapobiega włączeniu klimatyzatora przez około 
3 minuty, gdy uruchamia się on ponownie natychmiast 
po zakończeniu pracy.

4.4 Trzy minutowa ochrona

Funkcja uruchomienia testowego jest następująca (8/10.5/18KW）.

Aktualna wartość prądu DC

Wyświetla“--”Normalny wyświetlacz
↓

↓

↓

↓

↓

↓
↓

↓
↓
↓
↓

↓

↓

↓

Model(8KW: 8,10KW: 10,
18KW:18)

↓

Priorytet pracy (opcja)

Wersja oprogramowania↓

↓

↓
Temperatura powierzchni
skraplacza Otwarcie PMV

Aktualna wartość prądu AC

Średnia temperatura T2

Łączna ilość jednostek
wewnętrznych

Ostatni kod błędu lub ochrony
(jeśli nie ma kodu błędu lub 
ochrony, wyświetli się „nn”)

Tryb pracy
(0—oczekiwanie; 2—Chłodzenie; 
3—Grzanie; 4—Wymuszone
chłodzenie）

Bieg wentylatora 
(0—Wyłączony)

Całkowite wymagania
mocy od jednostek
wewnętrznych

Wymagania dotyczące 
przeliczonej mocy j. wew

Temperatura T3

Temperatura T4

Temperatura T5
(aktualna) (jeśli jest ponad sto,
wyświetli tylko miejsce setek
i miejsce dziesiątek)



Jeśli podczas pracy nastąpi przerwa w zasilaniu, natychmiast przerwij pracę.

Moc znów się pojawia. Miga lampka na panelu wyświetlacza jednostki 
wewnętrznej. Następnie urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jednostką wewnętrzną inteligentnego klimatyzatora 
scentralizowanego z inwerterem można sterować wyłącznie, 
ale jednostka wewnętrzna w tym samym systemie nie może 
jednocześnie obsługiwać chłodzenia i ogrzewania.

4.6 Cechy działania ogrzewania
Ciepłe powietrze nie będzie wydmuchiwane od razu na 
początku operacji grzania, 3 ~ 5 minut temu (w zależności od 
temperatury wewnętrznej i zewnętrznej), dopóki wewnętrzny 
wymiennik ciepła nie nagrzeje się, a następnie wydmuchnie 
ciepłe powietrze.

Podczas pracy silnik wentylatora w jednostce zewnętrznej może 
przestać działać przy wysokiej temperaturze.

Podczas pracy wentylatora, jeśli inne jednostki wewnętrzne działają 
w trybie ogrzewania, wentylator może się zatrzymać, aby zapobiec 
wysyłaniu wiatru ciepła.

4.7 Rozmrażanie w trybie grzania

Podczas ogrzewania jednostka zewnętrzna czasami zamarza. Aby 
zwiększyć wydajność, jednostka automatycznie rozpocznie 
rozmrażanie (około 2 ~ 10 minut), a następnie woda zostanie 
wypompowana z jednostki zewnętrznej.

Podczas odszraniania oba silniki wentylatorów w jednostce 
zewnętrznej i wewnętrznej zatrzymają się.

Gdy dochodzi do konfrontacji między trybami chłodzenia i 
ogrzewania, jednostka wewnętrzna pracująca w trybie 
chłodzenia zatrzymałaby się, a na panelu sterowania 
wyświetliłby się komunikat Czuwanie lub Brak priorytetu. 
Jednostki wewnętrzne, które działają w trybie ogrzewania, będą 
działać w sposób ciągły.
Jeśli administrator klimatyzatora ustawił tryb pracy, 
klimatyzator nie może działać w trybach innych niż wstępnie 
ustawione. W panelu sterowania zostanie wyświetlony 
komunikat Gotowość lub Brak priorytetu.

4.5 Chłodzenie i ogrzewanie

5  KOD USTERKI JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
Tabela 5-1  (12/14/16KW) 

Wyświetlacz

E0

E2

E3

E4

E5

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P8

P7

Błąd EEPROM

Błąd komunikacji układu zewnętrznego i wewnętrznego

Błąd komunikacji między płytą główną a IR341

Błąd czujnika jednostki zewnętrznej

Usterka ochrony napięcia

E6

E7

E8

Usterka wentylatora prądu stałego

Usterka wentylatora grzewczego w obszarze A trwa 5 minut

Występuje dwa razy błąd E6 w ciągu 10 minut (przywrócenie nastąpi po wyłączeniu zasilania)

Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą skraplacza

Ochrona przed wysokim ciśnieniem

Ochrona przed niskim ciśnieniem

Zabezpieczenie prądowe sprężarki

Ochrona temperatury tłoczenia sprężarki

Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą skraplacza zewnętrznego

Ochrona przed mocnym wiatrem

Ochrona modułów IPM

Zabezpieczenie parownika przed wysoką temperaturą

Awaria lub ochrona

Display Function Instruction:
1. W trybie czuwania dioda LED wyświetlająca liczbę jednostek wewnętrznych, które komunikują się z jednostkami zewnętrznymi.
2. Podczas pracy dioda LED wyświetlająca wartość częstotliwości sprężarki.
3. Podczas rozmrażania dioda LED wyświetla „dF”.

H0 M_Home Brak dopasowania (opcja)



Table 5-2  (8/10.5/18kW) 

Zarezerwowany

Zabezpieczenie przed niskim napięciem generatora prądu stałego

Awaria modułu

Zabezpieczenie przed wysokim napięciem generatora prądu stałego

Niewłaściwa ochrona fazowa

Ochrona przed zerową prędkością

Wadliwe działanie MCE / jednocześnie / pętla cyklu

Zarezerwowany

Różnica prędkości> 15 Hz między zegarem przednim i tylnym

Różnica prędkości> Ochrona 15Hz między rzeczywistą a ustawioną prędkością

Ochrona przed mocnym wiatrem

Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą parownika wewnętrznego

Ochrona przed niskim ciśnieniem

Ochrona przed wysokim ciśnieniem

Ochrona modułu inwertera

Temperatura ochrony tłoczenia sprężarki

2-krotna ochrona E6 w 10 minut

Błąd komunikacji między jednostkami wewnętrznymi / zewnętrznymi

Usterka czujnika temperatury T3 i T4

Ochrona napięcia zasilania

Ochrona prądu wejściowego

Zabezpieczenie skraplacza przed wysoką temperaturą

Awaria EEPROM

Ochrona wentylatora

Usterka czujnika temperatury tłoczenia sprężarki

Wentylator w regionie A pracuje dłużej niż 5 minut w trybie ogrzewania

Błąd komunikacji między IR341 / płytą główną

Wyświetlacz

E2

E4

E5

E6

E7

E9

EA

Eb

H0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P8

PE

L0

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

Awaria lub ochrona

1. W trybie czuwania dioda LED wyświetlająca liczbę jednostek wewnętrznych, które komunikują się z jednostkami zewnętrznymi.
2. Podczas pracy dioda LED wyświetlająca wartość częstotliwości sprężarki.
3. Podczas rozmrażania dioda LED wyświetla „dF”.



Model:HVMO-M120C
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-36Q4* + 2×MI2-22Q4*

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

EERd 

EERd 

EERd 

EERd 

3.06 

4.91 

7.31 

8.04 

-

-

-

-

12.300 

8.769 

5.612 

4.212 

kW

kW

kW

kW

Prated,c

Pdc

Pdc

Pdc

Pdc

Cdc 0.25 -

12.3 kW ηs,c 223.8 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0

kW

kW

POFF PCK

PSBPTO

6500- m3/h72

2088

dB

Tryb chłodzenia:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny”

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Typ: napędzany sprężarką

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Pozycja SymbolPozycja

Znamionowa 
wydajność chłodnicza

Współczynnik degradacji
dla klimatyzatorów (*)

Deklarowana wydajność chłodnicza przy częściowym 
obciążeniu przy określonych temperaturach zewnętrznych 
Tj i wewnątrz 27/19C (termometr suchy / mokry)

Deklarowany współczynnik efektywności energetycznej lub 
efektywność wykorzystania gazu / współczynnik energii pomocniczej
 przy częściowym obciążeniu przy danych temperaturach zewnętrznych Tj

Sezonowa efektywność
energetyczna chłodzenia
pomieszczeń

Symbol Wartość Jednostka Wartość Jednostka

Tryb wyłączenia

Tryb wyłączonego
termostatu

Tryb grzałki karteru

Tryb czuwania

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

(*)Jeśli Cdc nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

W przypadku gdy informacje dotyczą klimatyzatorów typu multi-split, wynik testu i dane dotyczące działania można uzyskać 
na podstawie wydajności jednostki zewnętrznej, z kombinacją jednostek wewnętrznych zalecanych przez producenta lub importera.

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)

LWA



Model(s):HVMO-M120C
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-36Q4* + 2×MI2-22Q4*

2.44 

3.87 

5.25 

6.12 

2.44 

1.91 

-

-

-

-

-

-

7.948 

4.871 

3.172 

3.560 

7.948 

5.838 

-7

kW

kW

kW

kW

kW

kW

℃

Prated,h

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pbiv

Cdh 0.25 -

13.2 kW ηs,h 153.0 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0.023

0.023

kW

kW

kW

POFF elbu

PSB

PTO

PCK

6500- m3/h72

2088

dBLWA

COPd 

COPd  

COPd  

COPd  

COPd 

COPd  

(**)Jeśli Cdh nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

Tryb ogrzewania:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny” Dodatkowa grzałka

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wskazanie, czy nagrzewnica jest wyposażona w dodatkową grzałkę: nie

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Parametry podaje się dla średniego sezonu grzewczego, parametry dla cieplejszych i zimniejszych sezonów grzewczych są opcjonalne

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy
Temperatura
biwalentna

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy

Współczynnik degradacji
dla pomp ciepła (**)

Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym 
obciążeniu przy temperaturze wewnętrznej 20C i tempera
turach zewnętrznych Tj20C i temperatura zewnętrzna Tj

Deklarowany współczynnik efektywności lub efektywność wykorzystania
 gazu / współczynnik energii pomocniczej dla częściowego obciążenia
przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj

Tryb wyłączenia
Tryb wyłączonego
termostatu
Tryb grzałki karteru

Dodatkowa moc
grzewcza (*)
Rodzaj poboru energii

Tryb czuwania

Znamionowa 
wydajność grzewcza

Sezonowa efektywność
energetyczna grzania
pomieszczeń

Pozycja Symbol Wartość Jednostka Pozycja Symbol Wartość Jednostka

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model:HVMO-M120
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-36Q4* + 2×MI2-22Q4*

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

EERd 

EERd 

EERd 

EERd 

3.06 

4.91 

7.31 

8.04 

-

-

-

-

12.300 

8.769 

5.612 

4.212 

kW

kW

kW

kW

Prated,c

Pdc

Pdc

Pdc

Pdc

Cdc 0.25 -

12.3 kW ηs,c 223.8 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0

kW

kW

POFF PCK

PSBPTO

6500- m3/h72

2088

dB

kg CO2 eq
(100years)

LWA

Tryb chłodzenia:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny”

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Typ: napędzany sprężarką

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Pozycja SymbolPozycja

Znamionowa 
wydajność chłodnicza

Współczynnik degradacji
dla klimatyzatorów (*)

Deklarowana wydajność chłodnicza przy częściowym 
obciążeniu przy określonych temperaturach zewnętrznych 
Tj i wewnątrz 27/19C (termometr suchy / mokry)

Deklarowany współczynnik efektywności energetycznej lub 
efektywność wykorzystania gazu / współczynnik energii pomocniczej
 przy częściowym obciążeniu przy danych temperaturach zewnętrznych Tj

Sezonowa efektywność
energetyczna chłodzenia
pomieszczeń

Symbol Wartość Jednostka Wartość Jednostka

Tryb wyłączenia

Tryb wyłączonego
termostatu

Tryb grzałki karteru

Tryb czuwania

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

(*)Jeśli Cdc nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

W przypadku gdy informacje dotyczą klimatyzatorów typu multi-split, wynik testu i dane dotyczące działania można uzyskać 
na podstawie wydajności jednostki zewnętrznej, z kombinacją jednostek wewnętrznych zalecanych przez producenta lub importera.

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model:HVMO-M120
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-36Q4* + 2×MI2-22Q4*

2.44 

3.87 

5.25 

6.12 

2.44 

1.91 

-

-

-

-

-

-

7.948 

4.871 

3.172 

3.560 

7.948 

5.838 

-7

kW

kW

kW

kW

kW

kW

℃

Prated,h

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pbiv

Cdh 0.25 -

13.2 kW ηs,h 153.0 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0.023

0.023

kW

kW

kW

POFF elbu

PSB

PTO

PCK

6500- m3/h72

2088

dBLWA

COPd 

COPd  

COPd  

COPd  

COPd 

COPd  

(**)Jeśli Cdh nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

Tryb ogrzewania:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny” Dodatkowa grzałka

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wskazanie, czy nagrzewnica jest wyposażona w dodatkową grzałkę: nie

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Parametry podaje się dla średniego sezonu grzewczego, parametry dla cieplejszych i zimniejszych sezonów grzewczych są opcjonalne

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy
Temperatura
biwalentna

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy

Współczynnik degradacji
dla pomp ciepła (**)

Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym 
obciążeniu przy temperaturze wewnętrznej 20C i tempera
turach zewnętrznych Tj20C i temperatura zewnętrzna Tj

Deklarowany współczynnik efektywności lub efektywność wykorzystania
 gazu / współczynnik energii pomocniczej dla częściowego obciążenia
przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj

Tryb wyłączenia
Tryb wyłączonego
termostatu
Tryb grzałki karteru

Dodatkowa moc
grzewcza (*)
Rodzaj poboru energii

Tryb czuwania

Znamionowa 
wydajność grzewcza

Sezonowa efektywność
energetyczna grzania
pomieszczeń

Pozycja Symbol Wartość Jednostka Pozycja Symbol Wartość Jednostka

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model:HVMO-M140C
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-36Q4* + 2×MI2-28Q4*

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

EERd 

EERd 

EERd 

EERd 

2.87 

4.69 

7.53 

10.19 

-

-

-

-

14.000 

10.016 

6.629 

5.176 

kW

kW

kW

kW

Prated,c

Pdc

Pdc

Pdc

Pdc

Cdc 0.25 -

14 kW ηs,c 233.8 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0

kW

kW

POFF PCK

PSBPTO

6500- m3/h73

2088

dBLWA

Tryb chłodzenia:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny”

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Typ: napędzany sprężarką

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Pozycja SymbolPozycja

Znamionowa 
wydajność chłodnicza

Współczynnik degradacji
dla klimatyzatorów (*)

Deklarowana wydajność chłodnicza przy częściowym 
obciążeniu przy określonych temperaturach zewnętrznych 
Tj i wewnątrz 27/19C (termometr suchy / mokry)

Deklarowany współczynnik efektywności energetycznej lub 
efektywność wykorzystania gazu / współczynnik energii pomocniczej
 przy częściowym obciążeniu przy danych temperaturach zewnętrznych Tj

Sezonowa efektywność
energetyczna chłodzenia
pomieszczeń

Symbol Wartość Jednostka Wartość Jednostka

Tryb wyłączenia

Tryb wyłączonego
termostatu

Tryb grzałki karteru

Tryb czuwania

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

(*)Jeśli Cdc nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

W przypadku gdy informacje dotyczą klimatyzatorów typu multi-split, wynik testu i dane dotyczące działania można uzyskać 
na podstawie wydajności jednostki zewnętrznej, z kombinacją jednostek wewnętrznych zalecanych przez producenta lub importera.

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model: HVMO-M140C
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-36Q4* + 2×MI2-28Q4*

2.27 

3.87 

5.27 

6.28 

2.27 

2.04 

-

-

-

-

-

-

8.067 

4.917 

3.399 

3.654 

8.067 

6.436 

-7

kW

kW

kW

kW

kW

kW

℃

Prated,h

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pbiv

Cdh 0.25 -

15.4 kW ηs,h 151.4 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0.023

0.023

kW

kW

kW

POFF elbu

PSB

PTO

PCK

6500- m3/h73

2088

dBLWA

COPd 

COPd  

COPd  

COPd  

COPd 

COPd  

(**)Jeśli Cdh nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

Tryb ogrzewania:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny” Dodatkowa grzałka

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wskazanie, czy nagrzewnica jest wyposażona w dodatkową grzałkę: nie

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Parametry podaje się dla średniego sezonu grzewczego, parametry dla cieplejszych i zimniejszych sezonów grzewczych są opcjonalne

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy
Temperatura
biwalentna

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy

Współczynnik degradacji
dla pomp ciepła (**)

Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym 
obciążeniu przy temperaturze wewnętrznej 20C i tempera
turach zewnętrznych Tj20C i temperatura zewnętrzna Tj

Deklarowany współczynnik efektywności lub efektywność wykorzystania
 gazu / współczynnik energii pomocniczej dla częściowego obciążenia
przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj

Tryb wyłączenia
Tryb wyłączonego
termostatu
Tryb grzałki karteru

Dodatkowa moc
grzewcza (*)
Rodzaj poboru energii

Tryb czuwania

Znamionowa 
wydajność grzewcza

Sezonowa efektywność
energetyczna grzania
pomieszczeń

Pozycja Symbol Wartość Jednostka Pozycja Symbol Wartość Jednostka

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model:HVMO-M140
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-36Q4* + 2×MI2-28Q4*

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

EERd 

EERd 

EERd 

EERd 

2.87 

4.69 

7.53 

10.19 

-

-

-

-

14.000 

10.016 

6.629 

5.176 

kW

kW

kW

kW

Prated,c

Pdc

Pdc

Pdc

Pdc

Cdc 0.25 -

14 kW ηs,c 233.8 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0

kW

kW

POFF PCK

PSBPTO

6500- m3/h73

2088

dBLWA

Tryb chłodzenia:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny”

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Typ: napędzany sprężarką

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Pozycja SymbolPozycja

Znamionowa 
wydajność chłodnicza

Współczynnik degradacji
dla klimatyzatorów (*)

Deklarowana wydajność chłodnicza przy częściowym 
obciążeniu przy określonych temperaturach zewnętrznych 
Tj i wewnątrz 27/19C (termometr suchy / mokry)

Deklarowany współczynnik efektywności energetycznej lub 
efektywność wykorzystania gazu / współczynnik energii pomocniczej
 przy częściowym obciążeniu przy danych temperaturach zewnętrznych Tj

Sezonowa efektywność
energetyczna chłodzenia
pomieszczeń

Symbol Wartość Jednostka Wartość Jednostka

Tryb wyłączenia

Tryb wyłączonego
termostatu

Tryb grzałki karteru

Tryb czuwania

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

(*)Jeśli Cdc nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

W przypadku gdy informacje dotyczą klimatyzatorów typu multi-split, wynik testu i dane dotyczące działania można uzyskać 
na podstawie wydajności jednostki zewnętrznej, z kombinacją jednostek wewnętrznych zalecanych przez producenta lub importera.

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model: HVMO-M140
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-36Q4* + 2×MI2-28Q4*

2.27 

3.87 

5.27 

6.28 

2.27 

2.04 

-

-

-

-

-

-

8.067 

4.917 

3.399 

3.654 

8.067 

6.436 

-7

kW

kW

kW

kW

kW

kW

℃

Prated,h

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pbiv

Cdh 0.25 -

15.4 kW ηs,h 151.4 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0.023

0.023

kW

kW

kW

POFF elbu

PSB

PTO

PCK

6500- m3/h73

2088

dBLWA

COPd 

COPd  

COPd  

COPd  

COPd 

COPd  

(**)Jeśli Cdh nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

Tryb ogrzewania:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny” Dodatkowa grzałka

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wskazanie, czy nagrzewnica jest wyposażona w dodatkową grzałkę: nie

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Parametry podaje się dla średniego sezonu grzewczego, parametry dla cieplejszych i zimniejszych sezonów grzewczych są opcjonalne

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy
Temperatura
biwalentna

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy

Współczynnik degradacji
dla pomp ciepła (**)

Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym 
obciążeniu przy temperaturze wewnętrznej 20C i tempera
turach zewnętrznych Tj20C i temperatura zewnętrzna Tj

Deklarowany współczynnik efektywności lub efektywność wykorzystania
 gazu / współczynnik energii pomocniczej dla częściowego obciążenia
przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj

Tryb wyłączenia
Tryb wyłączonego
termostatu
Tryb grzałki karteru

Dodatkowa moc
grzewcza (*)
Rodzaj poboru energii

Tryb czuwania

Znamionowa 
wydajność grzewcza

Sezonowa efektywność
energetyczna grzania
pomieszczeń

Pozycja Symbol Wartość Jednostka Pozycja Symbol Wartość Jednostka

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model: HVMO-M160C
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-45Q4* + 2×MI2-36Q4*

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

EERd 

EERd 

EERd 

EERd 

2.96 

4.63 

7.51 

10.96 

-

-

-

-

15.500 

10.891 

6.981 

5.118 

kW

kW

kW

kW

Prated,c

Pdc

Pdc

Pdc

Pdc

Cdc 0.25 -

15.5 kW ηs,c 239.0 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0

kW

kW

POFF PCK

PSBPTO

6500- m3/h73

2088

dBLWA

Tryb chłodzenia:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny”

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Typ: napędzany sprężarką

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Pozycja SymbolPozycja

Znamionowa 
wydajność chłodnicza

Współczynnik degradacji
dla klimatyzatorów (*)

Deklarowana wydajność chłodnicza przy częściowym 
obciążeniu przy określonych temperaturach zewnętrznych 
Tj i wewnątrz 27/19C (termometr suchy / mokry)

Deklarowany współczynnik efektywności energetycznej lub 
efektywność wykorzystania gazu / współczynnik energii pomocniczej
 przy częściowym obciążeniu przy danych temperaturach zewnętrznych Tj

Sezonowa efektywność
energetyczna chłodzenia
pomieszczeń

Symbol Wartość Jednostka Wartość Jednostka

Tryb wyłączenia

Tryb wyłączonego
termostatu

Tryb grzałki karteru

Tryb czuwania

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

(*)Jeśli Cdc nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

W przypadku gdy informacje dotyczą klimatyzatorów typu multi-split, wynik testu i dane dotyczące działania można uzyskać 
na podstawie wydajności jednostki zewnętrznej, z kombinacją jednostek wewnętrznych zalecanych przez producenta lub importera.

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model: HVMO-M160C
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-45Q4* + 2×MI2-36Q4*

2.13 

3.49 

5.42 

6.24 

2.13 

1.76 

-

-

-

-

-

-

10.407 

6.366 

4.324 

4.791 

10.407 

7.816 

-7

kW

kW

kW

kW

kW

kW

℃

Prated,h

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pbiv

Cdh 0.25 -

17 kW ηs,h 142.6 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0.023

0.023

kW

kW

kW

POFF elbu

PSB

PTO

PCK

6500- m3/h73

2088

dBLWA

COPd 

COPd  

COPd  

COPd  

COPd 

COPd  

(**)Jeśli Cdh nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

Tryb ogrzewania:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny” Dodatkowa grzałka

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wskazanie, czy nagrzewnica jest wyposażona w dodatkową grzałkę: nie

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Parametry podaje się dla średniego sezonu grzewczego, parametry dla cieplejszych i zimniejszych sezonów grzewczych są opcjonalne

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy
Temperatura
biwalentna

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy

Współczynnik degradacji
dla pomp ciepła (**)

Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym 
obciążeniu przy temperaturze wewnętrznej 20C i tempera
turach zewnętrznych Tj20C i temperatura zewnętrzna Tj

Deklarowany współczynnik efektywności lub efektywność wykorzystania
 gazu / współczynnik energii pomocniczej dla częściowego obciążenia
przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj

Tryb wyłączenia
Tryb wyłączonego
termostatu
Tryb grzałki karteru

Dodatkowa moc
grzewcza (*)
Rodzaj poboru energii

Tryb czuwania

Znamionowa 
wydajność grzewcza

Sezonowa efektywność
energetyczna grzania
pomieszczeń

Pozycja Symbol Wartość Jednostka Pozycja Symbol Wartość Jednostka

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model:HVMO-M160
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-45Q4* + 2×MI2-36Q4*

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

EERd 

EERd 

EERd 

EERd 

2.96 

4.63 

7.51 

10.96 

-

-

-

-

15.500 

10.891 

6.981 

5.118 

kW

kW

kW

kW

Prated,c

Pdc

Pdc

Pdc

Pdc

Cdc 0.25 -

15.5 kW ηs,c 239.0 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0

kW

kW

POFF PCK

PSBPTO

6500- m3/h73

2088

dB

kg CO2 eq
(100years)

LWA

Tryb chłodzenia:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny”

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Typ: napędzany sprężarką

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Pozycja SymbolPozycja

Znamionowa 
wydajność chłodnicza

Współczynnik degradacji
dla klimatyzatorów (*)

Deklarowana wydajność chłodnicza przy częściowym 
obciążeniu przy określonych temperaturach zewnętrznych 
Tj i wewnątrz 27/19C (termometr suchy / mokry)

Deklarowany współczynnik efektywności energetycznej lub 
efektywność wykorzystania gazu / współczynnik energii pomocniczej
 przy częściowym obciążeniu przy danych temperaturach zewnętrznych Tj

Sezonowa efektywność
energetyczna chłodzenia
pomieszczeń

Symbol Wartość Jednostka Wartość Jednostka

Tryb wyłączenia

Tryb wyłączonego
termostatu

Tryb grzałki karteru

Tryb czuwania

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

(*)Jeśli Cdc nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

W przypadku gdy informacje dotyczą klimatyzatorów typu multi-split, wynik testu i dane dotyczące działania można uzyskać 
na podstawie wydajności jednostki zewnętrznej, z kombinacją jednostek wewnętrznych zalecanych przez producenta lub importera.

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model: HVMO-M160
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-45Q4* + 2×MI2-36Q4*

2.13 

3.49 

5.42 

6.24 

2.13 

1.76 

-

-

-

-

-

-

10.407 

6.366 

4.324 

4.791 

10.407 

7.816 

-7

kW

kW

kW

kW

kW

kW

℃

Prated,h

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pbiv

Cdh 0.25 -

17 kW ηs,h 142.6 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0.023

0.023

kW

kW

kW

POFF elbu

PSB

PTO

PCK

6500- m3/h73

2088

dB

kg CO2 eq
(100years)

LWA

COPd 

COPd  

COPd  

COPd  

COPd 

COPd  

(**)Jeśli Cdh nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

Tryb ogrzewania:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny” Dodatkowa grzałka

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wskazanie, czy nagrzewnica jest wyposażona w dodatkową grzałkę: nie

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Parametry podaje się dla średniego sezonu grzewczego, parametry dla cieplejszych i zimniejszych sezonów grzewczych są opcjonalne

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy
Temperatura
biwalentna

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy

Współczynnik degradacji
dla pomp ciepła (**)

Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym 
obciążeniu przy temperaturze wewnętrznej 20C i tempera
turach zewnętrznych Tj20C i temperatura zewnętrzna Tj

Deklarowany współczynnik efektywności lub efektywność wykorzystania
 gazu / współczynnik energii pomocniczej dla częściowego obciążenia
przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj

Tryb wyłączenia
Tryb wyłączonego
termostatu
Tryb grzałki karteru

Dodatkowa moc
grzewcza (*)
Rodzaj poboru energii

Tryb czuwania

Znamionowa 
wydajność grzewcza

Sezonowa efektywność
energetyczna grzania
pomieszczeń

Pozycja Symbol Wartość Jednostka Pozycja Symbol Wartość Jednostka

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna



Model: HVMO-M180
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 4×MI2-45Q4*

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

EERd 

EERd 

EERd 

EERd 

2.41 

4.50 

6.29 

7.20 

-

-

-

-

17.500 

11.784 

7.817 

5.203 

kW

kW

kW

kW

Prated,c

Pdc

Pdc

Pdc

Pdc

Cdc 0.25 -

17.5 kW ηs,c 202.2 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0

kW

kW

POFF PCK

PSBPTO

6500- m3/h74

2088

dBLWA

Tryb chłodzenia:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny”

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Typ: napędzany sprężarką

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Pozycja SymbolPozycja

Znamionowa 
wydajność chłodnicza

Współczynnik degradacji
dla klimatyzatorów (*)

Deklarowana wydajność chłodnicza przy częściowym 
obciążeniu przy określonych temperaturach zewnętrznych 
Tj i wewnątrz 27/19C (termometr suchy / mokry)

Deklarowany współczynnik efektywności energetycznej lub 
efektywność wykorzystania gazu / współczynnik energii pomocniczej
 przy częściowym obciążeniu przy danych temperaturach zewnętrznych Tj

Sezonowa efektywność
energetyczna chłodzenia
pomieszczeń

Symbol Wartość Jednostka Wartość Jednostka

Tryb wyłączenia

Tryb wyłączonego
termostatu

Tryb grzałki karteru

Tryb czuwania

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

(*)Jeśli Cdc nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

W przypadku gdy informacje dotyczą klimatyzatorów typu multi-split, wynik testu i dane dotyczące działania można uzyskać 
na podstawie wydajności jednostki zewnętrznej, z kombinacją jednostek wewnętrznych zalecanych przez producenta lub importera.

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model: HVMO-M180 
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 4×MI2-45Q4*

2.42 

3.80 

5.05 

5.86 

2.42 

1.86 

-

-

-

-

-

-

10.238 

6.584 

4.181 

4.697 

10.238 

8.407 

-7

kW

kW

kW

kW

kW

kW

℃

Prated,h

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pbiv

Cdh 0.25 -

19 kW ηs,h 151.4 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0.023

0.023

kW

kW

kW

POFF elbu

PSB

PTO

PCK

6500- m3/h74

2088

dBLWA

COPd 

COPd  

COPd  

COPd  

COPd 

COPd  

(**)Jeśli Cdh nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

Tryb ogrzewania:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny” Dodatkowa grzałka

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wskazanie, czy nagrzewnica jest wyposażona w dodatkową grzałkę: nie

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Parametry podaje się dla średniego sezonu grzewczego, parametry dla cieplejszych i zimniejszych sezonów grzewczych są opcjonalne

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy
Temperatura
biwalentna

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy

Współczynnik degradacji
dla pomp ciepła (**)

Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym 
obciążeniu przy temperaturze wewnętrznej 20C i tempera
turach zewnętrznych Tj20C i temperatura zewnętrzna Tj

Deklarowany współczynnik efektywności lub efektywność wykorzystania
 gazu / współczynnik energii pomocniczej dla częściowego obciążenia
przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj

Tryb wyłączenia
Tryb wyłączonego
termostatu
Tryb grzałki karteru

Dodatkowa moc
grzewcza (*)
Rodzaj poboru energii

Tryb czuwania

Znamionowa 
wydajność grzewcza

Sezonowa efektywność
energetyczna grzania
pomieszczeń

Pozycja Symbol Wartość Jednostka Pozycja Symbol Wartość Jednostka

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model: HVMO-M80C 
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-36Q4*

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

EERd 

EERd 

EERd 

EERd 

3.90 

5.09 

8.42 

11.63

-

-

-

-

7.200 

5.180

3.630

3.630

kW

kW

kW

kW

Prated,c

Pdc

Pdc

Pdc

Pdc

Cdc 0.25 -

7.2 kW ηs,c 248.6 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0

kW

kW

POFF PCK

PSBPTO

5500- m3/h67

2088

dBLWA

Tryb chłodzenia:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny”

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Typ: napędzany sprężarką

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Pozycja SymbolPozycja

Znamionowa 
wydajność chłodnicza

Współczynnik degradacji
dla klimatyzatorów (*)

Deklarowana wydajność chłodnicza przy częściowym 
obciążeniu przy określonych temperaturach zewnętrznych 
Tj i wewnątrz 27/19C (termometr suchy / mokry)

Deklarowany współczynnik efektywności energetycznej lub 
efektywność wykorzystania gazu / współczynnik energii pomocniczej
 przy częściowym obciążeniu przy danych temperaturach zewnętrznych Tj

Sezonowa efektywność
energetyczna chłodzenia
pomieszczeń

Symbol Wartość Jednostka Wartość Jednostka

Tryb wyłączenia

Tryb wyłączonego
termostatu

Tryb grzałki karteru

Tryb czuwania

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

(*)Jeśli Cdc nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

W przypadku gdy informacje dotyczą klimatyzatorów typu multi-split, wynik testu i dane dotyczące działania można uzyskać 
na podstawie wydajności jednostki zewnętrznej, z kombinacją jednostek wewnętrznych zalecanych przez producenta lub importera.

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model: HVMO-M80C
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-36Q4*

2.33 

4.01

4.98 

6.54 

2.33 

1.99

-

-

-

-

-

-

5.420 

3.340

2.330

2.600

5.420

5.770 

-7

kW

kW

kW

kW

kW

kW

℃

Prated,h

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pbiv

Cdh 0.25 -

3.91 kW ηs,h 153.4 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0.023

0.023

kW

kW

kW

POFF elbu

PSB

PTO

PCK

5500- m3/h68

2088

dBLWA

COPd 

COPd  

COPd  

COPd  

COPd 

COPd  

(**)Jeśli Cdh nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

Tryb ogrzewania:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny” Dodatkowa grzałka

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wskazanie, czy nagrzewnica jest wyposażona w dodatkową grzałkę: nie

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Parametry podaje się dla średniego sezonu grzewczego, parametry dla cieplejszych i zimniejszych sezonów grzewczych są opcjonalne

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy
Temperatura
biwalentna

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy

Współczynnik degradacji
dla pomp ciepła (**)

Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym 
obciążeniu przy temperaturze wewnętrznej 20C i tempera
turach zewnętrznych Tj20C i temperatura zewnętrzna Tj

Deklarowany współczynnik efektywności lub efektywność wykorzystania
 gazu / współczynnik energii pomocniczej dla częściowego obciążenia
przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj

Tryb wyłączenia
Tryb wyłączonego
termostatu
Tryb grzałki karteru

Dodatkowa moc
grzewcza (*)
Rodzaj poboru energii

Tryb czuwania

Znamionowa 
wydajność grzewcza

Sezonowa efektywność
energetyczna grzania
pomieszczeń

Pozycja Symbol Wartość Jednostka Pozycja Symbol Wartość Jednostka

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model: HVMO-M100C 
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-45Q4*

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

Tj=+35℃

Tj=+30℃

Tj=+25℃

Tj=+20℃

EERd 

EERd 

EERd 

EERd 

3.55 

4.70 

7.73 

11.82

-

-

-

-

9.000 

6.290

4.160

3.570

kW

kW

kW

kW

Prated,c

Pdc

Pdc

Pdc

Pdc

Cdc 0.25 -

9 kW ηs,c 241.0 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0

kW

kW

POFF PCK

PSBPTO

5500- m3/h68

2088

dBLWA

Tryb chłodzenia:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny”

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Typ: napędzany sprężarką

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Pozycja SymbolPozycja

Znamionowa 
wydajność chłodnicza

Współczynnik degradacji
dla klimatyzatorów (*)

Deklarowana wydajność chłodnicza przy częściowym 
obciążeniu przy określonych temperaturach zewnętrznych 
Tj i wewnątrz 27/19C (termometr suchy / mokry)

Deklarowany współczynnik efektywności energetycznej lub 
efektywność wykorzystania gazu / współczynnik energii pomocniczej
 przy częściowym obciążeniu przy danych temperaturach zewnętrznych Tj

Sezonowa efektywność
energetyczna chłodzenia
pomieszczeń

Symbol Wartość Jednostka Wartość Jednostka

Tryb wyłączenia

Tryb wyłączonego
termostatu

Tryb grzałki karteru

Tryb czuwania

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

(*)Jeśli Cdc nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

W przypadku gdy informacje dotyczą klimatyzatorów typu multi-split, wynik testu i dane dotyczące działania można uzyskać 
na podstawie wydajności jednostki zewnętrznej, z kombinacją jednostek wewnętrznych zalecanych przez producenta lub importera.

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna

kg CO2

(100lat)



Model: HVMO-M100C
Przetestowane z pasującymi jednostkami wewnętrznymi bez kanałów: 2×MI2-45Q4*

2.33 

4.01 

4.98 

6.54 

2.33 

1.99 

-

-

-

-

-

-

5.420 

3.340 

2.330 

2.600 

5.420 

5.770 

-7

kW

kW

kW

kW

kW

kW

℃

Prated,h

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pdh

Pbiv

Cdh 0.25 -

3.91 kW ηs,h 153.4 %

0.023

0.023

kW

kW

0.023

0.023

0.023

kW

kW

kW

POFF elbu

PSB

PTO

PCK

5500- m3/h68

2088

dB

kg CO2

(lat)

LWA

COPd 

COPd  

COPd  

COPd  

COPd 

COPd  

(**)Jeśli Cdh nie jest określana przez pomiar, wówczas domyślny współczynnik degradacji pomp ciepła powinien wynosić 0,25

Tryb ogrzewania:

Wymogi informacyjne dotyczące klimatyzatorów typu powietrze-powietrze

Zużycie energii w trybach innych niż „tryb aktywny” Dodatkowa grzałka

Inne przedmioty

Zewnętrzny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wewnętrzny boczny wymiennik ciepła klimatyzatora: powietrze

Wskazanie, czy nagrzewnica jest wyposażona w dodatkową grzałkę: nie

W stosownych przypadkach: sterownik sprężarki: silnik elektryczny

Parametry podaje się dla średniego sezonu grzewczego, parametry dla cieplejszych i zimniejszych sezonów grzewczych są opcjonalne

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy
Temperatura
biwalentna

Tj=-7℃

Tj=+2℃

Tj=+7℃

Tj=+12℃

Tbiv=temperatura 
biwalentna
TOL=temperatura 
pracy

Współczynnik degradacji
dla pomp ciepła (**)

Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym 
obciążeniu przy temperaturze wewnętrznej 20C i tempera
turach zewnętrznych Tj20C i temperatura zewnętrzna Tj

Deklarowany współczynnik efektywności lub efektywność wykorzystania
 gazu / współczynnik energii pomocniczej dla częściowego obciążenia
przy określonych temperaturach zewnętrznych Tj

Tryb wyłączenia
Tryb wyłączonego
termostatu
Tryb grzałki karteru

Dodatkowa moc
grzewcza (*)
Rodzaj poboru energii

Tryb czuwania

Znamionowa 
wydajność grzewcza

Sezonowa efektywność
energetyczna grzania
pomieszczeń

Pozycja Symbol Wartość Jednostka Pozycja Symbol Wartość Jednostka

Kontrola wydajności

Szczegóły kontaktu

Poziom mocy
akustycznej 
na zewnątrz

GWP czynnika
chłodniczego

Klimatyzator typu
 powietrze-powietrze:
natężenie przepływu 
powietrza mierzone 
na zewnątrz

zmienna



Skontaktuj się z nami:

www.hyundai-hvac.pl
Odwiedź naszą oficjalną stronę i znajdź więcej materiałów do pobrania.

AB KLIMA
36-007 Krasne 25C, Polska
tel. +48 17 229 66 61
info@hyundai-hvac.pl
www.hyundai-hvac.pl

KLIMA Official Licensee of HYUNDAI Corporation Holdings, Korea
Air Conditioner in Poland.
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