IGPCX-27, IGPCX-35

Siirrettävä ilmastointilaite

IGPCX-27

IGPCX-35

Siirrettävä jäähdytysyksikkö - tuo viileän sinne, missä sitä eniten tarvitset
Yksinkertainen ja tehokas tapa luoda viileyttä huonetilaan. Innovan
siirrettävät jäähdytysyksiköt on kehitetty erityisesti pienempään
toimistotilaan, makuuhuoneeseen tai kesämökkiin. Asennusta ei tarvita,
vain tavallinen pistorasia ja ulospuhallusputki ulkoilmaan.

www.innova.ac

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE
- Joustava tapa luoda mukavaa viileyttä.
Toiminta:
Siirrettävä jäähdytysyksikkösi tuottaa jäähdytystä siirtämällä lämpöenergiaa poistoilmaletkun kautta. Lämpö tulisi
ohjata kotelosta ulos letkun kautta, joka on siksi kytkettävä poistoilmaan tai tuuletusaukkoon. Prosessissa yksikkö
myös kuivattaa ilman, mikä lisää entisestään mukavuutta. Kondenssivesi kerätään astiaan ja voidaan sitten joko
haihduttaa poistoilmaletkun kautta tai tyhjentää poistoviemäriin kytkemällä letku (poistoletku ei kuulu
toimitukseen). Suurimman tehon saavuttamiseksi kondessivesi tulisi ohjata suoraan letkun kautta ulos.
Voit aina nauttia mukavasta kylmästä - tuo se mukanasi kesämökkille
Joustava koko antaa yksikön helposti sulautua ympäristöön olematta tiellä. Jäähdytysyksikkö todella
korkealuokkaista laatua ja laite on suunnitteltu liikkuakseen eri paikkojen välillä. Alhaisella energiankulutuksella,
äänitasolla ja luotettavuudella saat kannettavan ilmastointilaitteen, joka voi auttaa sinua viihtyisässä ilmastoolosuhteissa erilaisissa ympäristöissä
Sisäänrakennettu WiFi
IGPCX-35-1 on varustettu sisäänrakennetulla WiFi: llä, joten voit helposti varmistaa, että makuuhuone on viileä
tarvittaessa, helposti ja nopeasti puhelimen sovelluksen avulla

IGPCX-35

IGPCX-27

• Sisäänrakennettu WiFi
• Motorisoitu ilmanohjain
• Huonetuntoelin
kaukosäätimessä

Modell

IGPCX-27-1
7149280

Tuotenumero
Jäähdytysteho kW*
Ilmamäärä m h
³

2,6
320/290/260
A / 2,6

Energialuokka / EER
Ottoteho W

1150

Virranotto A (max)

5,5

Modell

IGPCX-35-1

Tuotenumero

7149282

Jäähdytysteho kW*
Ilmamäärä m h
³

3,5
380/330/280
A / 2,6

Energialuokka / EER
Ottoteho W

1550

Virranotto A (max)

8,0

Jännite V/Ph/Hz

230/1/50

Jännite V/Ph/Hz

230/1/50

Äänitaso dB(A) kork/kesk/mat*

53/51/49

Äänitaso dB(A) kork/kesk/mat*

53/51/49

Kylmäaine/määrä g
Mitat KxLxS mm

R290/220
805x304x358

Paino kg
Suos.huonetila m²

27
11-20

EN14511-2011 mukaisesti
*
Jäähdytysteho ja äänitaso olosuhteissa 35°C/24°C
Pidätämme oikeuden muuttaa valmistustapaa tai teknisiä tietoja ilman
erillistä ilmoitusta. varaamme itsellemme mahdolliset tulostusvirheet

Kylmäaine/määrä g
Mitat KxLxS mm

R290/280
835x405x385

Paino kg

35,5

Suos.huonetila m²

15-28

EN14511-2011 mukaisesti
* Jäähdytysteho ja äänitaso olosuhteissa 35°C/24°C
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