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TYPOSZEREG PRODUKTÓW

MULTI SPLIT

Szeroka gama urządzeń wewnętrznych 
4 typy / 16 modeli  
o wydajności  
z zakresu od 2,0 kW do 
4,0 kW. Różnorodność 
modeli pozwala 
dobrać urządzenia 
odpowiednie 
do każdego 
pomieszczenia 
– od prywatnych 
domów, przez 
duże sklepy 
po hotele.

Prosty montaż

Całą instalację oraz jednostki wewnętrzne można szybko 
opróżnić z czynnika dzięki naszej metodzie centralnego 
zaworu. Wymagane jest tylko jednokrotne opróżnianie 
instalacji.

970 mm

Kompaktowa budowa
Do jednej jednostki zewnętrznej 
można podłączyć kilka jednostek 
wewnętrznych. Dopuszczalna 
jest również długa instalacja 
chłodnicza. W porównaniu 
z modelami Split, jednostkę 
systemu Multi Split 5-6 można 
zainstalować w dowolnym 
miejscu, które pozwoli 
zaoszczędzić przestrzeń.

Sterowanie indywidualne i centralne

• Sterowanie grupą maks. 8 jednostek wewnętrznych. Ustawienie 
temperatury, wydajności nawiewu oraz blokady funkcji pilota można 
skonfigurować jednocześnie dla wszystkich jednostek wewnętrznych.

• Interfejs dostępny w 9 różnych językach (angielski, niemiecki, 
hiszpański, francuski, rosyjski, portugalski, włoski, grecki i turecki).

• Duży, podświetlany ekran LED.
• Duży, czytelny panel sterowania.

1 system multi
Ilość obsługiwanych systemów

8 jednostek wewn.
Ilość obsługiwanych jednostek

System Multi 
dla 6 
pomieszczeń 

CZYNNIK
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6 pomieszczeń: AOYG45LBLA6

Wymiary
(Jednostki : mm)

Dane techniczne (6 pomieszczeń)
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Widok z góry

Widok z przodu Widok z boku

CZYNNIK

Model AOYG45LBLA6

Zasilanie

Wydajność nominalna 
(min-maks.)

chłodzenie
kW

12,5 (3,5÷14,0)
grzanie 13,5 (3,5÷16,0)

EER chłodzenie
W/W

3,50 
COP grzanie 4,00 

Ciśnienie akustyczne (wysoki bieg)
chłodzenie

dB(A)

53
grzanie 55

Moc akustyczna (wysoki bieg)
chłodzenie -
grzanie -

Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie m3/h 4 200/4 200
Wymiary netto W x S x G mm 998×970×370
Masa kg(lbs) 94 (207)

Średnica przyłączy
ciecz

mm
6,35×6

gaz 9,52 × 4, 12,70 × 2
Maks. długość instalacji łącznie / każda

m

80 / 25

Maks. różnica 
poziomów

Między jedn. zewn.
i każdą jedn. wewn. 15

Między jedn. wewn. 10

Dopuszczalny zakres
temperatur zewn.

chłodzenie
°CDB

-10 do 46
grzanie -15 do 24

Czynnik chłodniczy
Typ (GWP)  R410A (2 088)
Fabryczna ilość kg(CO2eq-T) 4,00 (8,352)


