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Το SEER και το SCOP είναι οι πιο σημαντικές 
παράμετροι που δείχνουν την ενεργειακή απόδοση 
του κλιματισμού. Το SEER χρησιμοποιείται για 
απόδοση στην ψύξη και το SCOP για θέρμανση. 
Όσο υψηλότερες είναι αυτές οι τιμές, η 
ενεργειακή απόδοση είναι μεγαλύτερη και η 
κατανάλωση ενέργειας είναι χαμηλή.

Οι τιμές SEER και SCOP ορίζουν την ενεργειακή 
κλάση, της οποίας το μέγιστο αντιπροσωπεύεται 
από A +++. Οι ελάχιστες τιμές των SEER και SCOP 
πρέπει να είναι 8,5 και 5,1 αντίστοιχα. Οι αντλίες 
θερμότητας της εταιρείας MAXA τοποθετούνται 
σε υψηλότερη ενεργειακή ζώνη από τον μέσο όρο 
της αγοράς.

Η πιστοποίηση Eurovent βεβαιώνει ότι τα προϊόντα 
μας έχουν περάσει αυστηρό ποιοτικό έλεγχο από 
εργαστήρια για να ελέγξουν την ακρίβεια των 
τεχνικών δεδομένων και των δεδομένων 

απόδοσης που δημοσιεύει η εταιρεία μας. 
Εγγυάται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα απόδοσης και ηχητικό 
επίπεδο.

SEER & SCOP

Σύγκριση SCOP – Θέρμανση αντλίας θερμότητας MAXAΣύγκριση SEER - Ψύξη αντλίας θερμότητας MAXA

Pompa di Calore Maxa A+++

Maxa Heat Pump
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Η ονομαστική ισχύς σε kW για τους 
διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας.

Για κλιματιστικά τύπου split : η τιμή SEER (δείκτης 
εποχικής ενεργειακής απόδοσης) για τη 
λειτουργία ψύξης και η τιμή SCOP (συντελεστής 
εποχικής απόδοσης) στη λειτουργία θέρμανσης, 
η οποία υπολογίζεται για τις τρεις κύριες 
κλιματικές ζώνες που υπάρχουν στην ΕΕ: "Μέσος 
όρος", "θερμότερο" και "πιο κρύο".

Όπως όλες οι οικιακές συσκευές, τα κλιματιστικά 
συνοδεύονται επίσης από την ετικέτα ενέργειας. 
Είναι υποχρεωτική από το 2013 για οικιακές 
συσκευές με ονομαστική ισχύ 12 kW ή μικρότερη. 
Η ενεργειακή ετικέτα περιγράφει την απόδοση 
των διαφορετικών μοντέλων, μονομπλόκ ή split, 
μόνο ψύξη ή αντλία θερμότητας. Οι ετικέτες 
μπορούν να χωριστούν σε τρεις τομείς. Ο πρώτος 
τομέας δείχνει το όνομα ή το εμπορικό σήμα του 
κατασκευαστή και το όνομα του μοντέλου και ένα 
εικονόγραμμα που περιγράφει τον τρόπο 
λειτουργίας: ψύξη και θέρμανση.

Ο δεύτερος τομέας δείχνει τις τάξεις ενεργειακής 
απόδοσης και τονίζεται η κατηγορία στην οποία 
ανήκουν. Η κλάση παρουσιάζεται με μια σειρά από 
βέλη αυξανόμενου μήκους και διαφορετικού 
χρώματος, που σχετίζονται με ένα γράμμα του 
αλφαβήτου (από A +++ έως D) Το γράμμα A +++ και 
το αντίστοιχο μικρότερο πράσινο βέλος 
υποδεικνύουν ότι όλα τα άλλα χαρακτηριστικά 
είναι ίδια, οι συσκευές με τη χαμηλότερη 
κατανάλωση ενέργειας.  

Στον τρίτο τομέα, ωστόσο, επισημαίνονται τα 
τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά του 
συγκεκριμένου μοντέλου, όπως:

Επωνυμία 
Κατασκευαστή

Κλάση ενεργειακής
απόδοση - Ψύξη

Θεωρητικό
φορτίο SEER

Ηχητική ισχύς 
εσωτερικής 
μονάδας

Ηχητική ισχύς 
εξωτερικής 
μονάδας

Ετικέρα 
συστημάτων  αέρα-αέρα

Κλάση ενεργειακής
απόδοσης - Θέρμανση

Θεωρητικό
φορτίο SCOP

Ψυχρή εμβέλεια

Μεσαία εμβέλεια

Θερμή εμβέλεια

Η κατανάλωση για 60 λεπτά λειτουργίας σε 
κάθε λειτουργία, σε kWh.

Ο θόρυβος που εκπέμπεται από τη μονάδα μέσα 
στο δωμάτιο, σε ντεσιμπέλ.
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Προσθέστε ένα νέο PLUS στο κλιματιστικό σας, το 
ιόν αργύρου και η κατεχίνη για την εξουδετέρωση 
ιών και βακτηρίων, μυκήτων και σπόρων. Χάρη στα 
ιόντα αργύρου και την κατεχίνη (φυσική ουσία που 

εξάγεται από φύλλα τσαγιού με αντιιικές και 
αντιβακτηριακές ιδιότητες) βοηθά στην πρόληψη 
της εξάπλωσης των ιογενών παθολογιών. 

SILVER ION ΦΙΛΤΡΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SUPER IONIZER

Filtro Silver ION Eco Plus Filtro Silver ION Pluma

EWPE SMART APP WIFI ECO PLUS

Η λειτουργία Super Ionizer μπορεί να 
δημιουργήσει θετικά και αρνητικά ιόντα. Όταν τα 
θετικά ιόντα συναντούν τα αρνητικά, 
απελευθερώνουν ενέργεια  και έχουν ως 
αποτέλεσμα την καταστροφή των βακτηρίων. 

Χάρη στη νέα βελτιωμένη εφαρμογή "Ewpe 
Smart", μπορείτε να ελέγχετε το κλιματιστικό 
EcoPlus από το smartphone Android ή iOS, ως 
απλό ή απομακρυσμένο χειριστήριο, όταν 
συνδέεστε με τον οικιακό δρομολογητή σας. Θα 
έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τις 
ρυθμίσεις κοινής χρήσης του κλιματιστικού σας και 
να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας στο 

τηλέφωνό σας ή στο cloud. Μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το 
κλιματιστικό σας από απόσταση μέσω 
χρονοδιακόπτη και να εκτελέσετε 
προγραμματισμένες ενέργειες. Σε περίπτωση 
εγκατάστασης κλιματιστικών multi EcoPlus, θα 
μπορείτε να τα μετονομάσετε όπως θέλετε. Δεν 
είναι διαθέσιμο για λογισμικό Windows Phone.

Νέος βασικός εξοπλισμός 
της σειράς Pluma & EcoPlus

Eco Plus WiFi App

Λειτουργία Super Ionizer

Φίλτρα Silver Ion

Χάρη στην παρουσία ενός ειδικού Smart Kit και της 
εφαρμογής που είναι διαθέσιμη τόσο για 
εφαρμογές iOS όσο και για Android, μπορείτε να 
ελέγξετε τη λειτουργία των κλιματιστικών της 
σειράς Pluma σε κάθε περίπτωση, με όλο και 

περισσότερες λειτουργίες και ευκολία χρήσης: πώς 
να ενεργοποιήσετε στο κλιματιστικό ενώ οδηγείτε 
προς το σπίτι, ώστε να απολαύσετε την επιθυμητή 
θερμοκρασία μόλις επιστρέψετε

Τα πλεονεκτήματα της σειράς Pluma

Το Maxa Smart Kit (προαιρετική συσκευή) είναι 
ένα κλειδί USB συνδεδεμένο στον πίνακα 
ελέγχου που βρίσκεται πίσω από τον 
μπροστινό πίνακα και επιτρέπει τη σύνδεση 
των εσωτερικών μονάδων της σειράς Pluma 
σε έναν αποκλειστικό διακομιστή ελέγχου 
μέσω Wireless Lan. Με αυτόν τον τρόπο, οι 
μονάδες μπορούν να ελέγχονται από το κινητό 
μέσω της εφαρμογής

Η μονάδα επικοινωνίας Pluma (SCP) είναι ένα 
προαιρετικό αξεσουάρ διαθέσιμο για την 
γκάμα εσωτερικών μονάδων Pluma.
Το SCP είναι χρήσιμο για τη διαχείριση των 
μονάδων Pluma μέσω ξηρής επαφής για τη 
λειτουργία απομακρυσμένου ON-OFF ή για τη 
δυνατότητα σύνδεσης των μονάδων Pluma σε 
ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου. Οι δύο τρόποι 
διαχείρισης δεν είναι διαθέσιμοι μαζί, αυτό 
σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να κάνετε και τις 
δύο λειτουργίες ταυτόχρονα.

WiFi Plug & Play Κάρτα επικοινωνίας Pluma

Έξυπνη διάγνωση:
Χάρη στο διαγνωστικό 
πρόγραμμα που υπάρχει στην 
εφαρμογή, οι τιμές αναφοράς 
των παραμέτρων λειτουργίας 
που υπάρχουν στο προϊόν, 
μπορούν να ελεγχθούν για την 
αξιολόγηση της σωστής 
λειτουργίας του συστήματος.

Εβδομαδιαίος 
προγραμματισμός
Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 
ελέγχου, η ενεργοποίηση και η 
απενεργοποίηση της συσκευής 
μπορεί να ρυθμιστεί σε 
εβδομαδιαία βάση, ακόμη και 
από απόσταση.

Νέες λειτουργίες της εφαρμογής MAXA:

Σημείωση: Το Maxa smart kit είναι προαιρετικό εξάρτημα και πρέπει να αγοράζεται ξεχωριστά. Η χρήση της εφαρμογής ελέγχου απαιτεί τη συνεχή σύνδεση του 
"Maxa Smart Kit" μέσω σύνδεσης ασύρματου LAN στο Διαδίκτυο.
Σημείωση: Το Maxa smart kit είναι προαιρετικό εξάρτημα και πρέπει να αγοράζεται ξεχωριστά. Η χρήση της εφαρμογής ελέγχου απαιτεί τη συνεχή σύνδεση του 



Η χρήση της εφαρμογής επιτρέπει ακόμα πιο ακριβή 
έλεγχο του κλιματιστικού σας: ξεκινώντας από τη 
δυνατότητα προγραμματισμού μιας «καμπύλης ύπνου», 
δηλαδή μια σειρά επιθυμητών θερμοκρασιών ανά 
πάσα στιγμή της νύχτας. Μπορείτε να επιλέξετε μία 
από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ή να 
δημιουργήσετε τις δικές σας.

Καμπύλη ύπνου

Η σειρά Pluma χρησιμοποιεί έναν ισχυρό συμπιεστή και 
εισαγωγή αέρα σχεδιασμένη ώστε να παράγει ισχυρή 
ροή κρύου αέρα για άμεση άνεση στο χώρο.

Άμεση ψύξη

Ακόμη και σε θερμοκρασίες εξωτερικού αέρα έως 50° C, 
η σειρά Pluma λειτουργεί άριστα με 100% ικανότητα 
παραγωγής για να εξασφαλίσει αδιάκοπη απόδοση 
ψύξης.

Ψύξη χωρίς όρια

Ο νέος συμπιεστής εγγυάται σταθερή απόδοση 
ακόμη και σε συνθήκες υψηλών εξωτερικών 
θερμοκρασιών.

Συμπιεστής μεγάλης διάρκειας

Τα ηλεκτρονικά συστήματα της εξωτερικής μονάδας 
ψύχονται από το ψυκτικό αέριο ώστε να βελτιώσουν 
σημαντικά την απόδοση και τη σταθερότητα της 
εξωτερικής μονάδας παρουσία υψηλών θερμοκρασιών 
περιβάλλοντος. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει 
την απαγωγή θερμότητας στο 500%.

Ψυχρή καμπίνα

Το ηλεκτρικό πάνελ της εξωτερικής μονάδας 
διαθέτει 4 γρίλιες εξαερισμού για καλύτερη 
απαγωγή θερμότητας.

Απαγωγή θερμότητας στον πίνακα ελέγχου

Σταθερή λειτουργία στο εύρος τάσης: 
150V - 270V

Χαμηλότερη θερμοκρασία εξόδου αέρα: 
4 ° C (ελάχιστη), 23 ° C εντός 90 δευτερολέπτων  
(ταχύτερη)

Αντοχή της εξωτερικής μονάδας αε άμμο  και αέρα

Το ολοκαίνουργιο τηλεχειριστήριο Pluma 
προσφέρει τη μέγιστη ευκολία χρήσης σε 
συνδυασμό με τον μοντέρνο του σχεδιασμό. 
Χάρη στη διαισθητική λογική του, παρόλο που ο 
αριθμός των πλήκτρων έχει μειωθεί σε 
σύγκριση με τα προηγούμενα τηλεχειριστήρια, 
οι δυνατότητες ελέγχου έχουν αυξηθεί.

Τηλεχειριστήριο

Το επίπεδο «σιωπής» των μονάδων Pluma είναι 
εξαιρετικά υψηλό και σας επιτρέπει να 
χρησιμοποιείτε το προϊόν σε οποιαδήποτε 
κατάσταση.

Υψηλό επίπεδο σίγασης

Με το 3D εφέ μπορείτε να ρυθμίσετε την 
κατεύθυνση της ροής αέρα στους κάθετους 
και οριζόντιους άξονες από το τηλεχειριστήριο, 
προκειμένου να προσαρμόσετε την κατανομή 
αέρα του κλιματιστικού όπως επιθυμείτε.

Μέγιστη ελευθερία ρύθμισης της 
κατεύθυνσης του αέρα

R32: το ψυκτικό του μέλλοντος

Έξι λόγοι για να επιλέξετε το νέο ψυκτικό μέσο R32:

και μέγεθος πλήκτρων που έχουν σχεδιαστεί
για να εξασφαλίζουν την καλύτερη αίσθηση χρήσης

∆ιαισθητικός έλεγχος

Είναι ψυκτικό με GWP (δυναμικό 
υπερθέρμανσης του πλανήτη) από 675

Είναι πιο αποτελεσματικό από τα 
ψυκτικά HFC που χρησιμοποιούνται 
σήμερα

Είναι η πιο καινοτόμος λύση για τον 
συνδυασμό περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας σε απόδοση και ασφάλεια

Είναι ένα ασφαλές ψυκτικό μέσο, που 
χρησιμοποιείται ήδη ως συστατικό του 
R410A

Είναι ένα καθαρό στοιχείο που μπορεί 
εύκολα να επαναχρησιμοποιηθεί

Είναι ψυκτικό μέσο με ODP 
(πιθανότητα ζημιάς όζον) ίσο με μηδέν
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Οι εναλλάκτες θερμότητας με επιφανειακή 
επεξεργασία με χρυσό αποτέλεσμα, εγγυώνται 
υψηλή αντοχή στην οξείδωση και τη διάβρωση. 
Αυτή η αντιδιαβρωτική επίστρωση στο 
συμπυκνωτή μπορεί να αντέξει στον αλμυρό αέρα, 
τη βροχή και άλλα διαβρωτικά στοιχεία. 

Επιπλέον αποτρέπει αποτελεσματικά τον 
πολλαπλασιασμό των βακτηρίων στον εξατμιστή 
και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της 
μεταφοράς θερμότητας.

Εναλλάκτης τεχνολογίας Golden Fin  

Το συμπαγές περίβλημα και το άνω κάλυμμα σε 
σχήμα Τ συνεργάζονται για να διατηρούν τη βροχή 
και την άμμο μακριά από τη μονάδα και να 
διασφαλίζουν τη σταθερή λειτουργία των 
εσωτερικών εξαρτημάτων. 

Η τριπλή προστασία μπορεί να περάσει μια 
δοκιμή αντοχής σε οξύ 500 ωρών χωρίς ορατά 
σημάδια διάβρωσης, εξασφαλίζοντας 
μεγαλύτερο κύκλο ζωής για τη μονάδα, ειδικά 
σε περιοχές με υψηλά ποσοστά υγρασίας.

Περίβλημα ανθεκτικό στη διάβρωση

Το Pluma είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία 
εκκίνησης που επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα του 
συμπιεστή σε μόλις 6 δευτερόλεπτα.

Άμεση άνεση

Είναι η αποκλειστική λειτουργία του Pluma που 
επιτρέπει την γρήγορη επίτευξη της επιθυμητής 
θερμοκρασίας, ανιχνεύοντας τη θερμοκρασία 
δωματίου κοντά στο τηλεχειριστήριο. Αυτό 
εγγυάται εξαιρετική άνεση.

Follow me



Pluma 3Plus R32       
2,6 kW÷3,5 kW

• Εξαιρετική απόδοση ψύξης, αυτές οι μονάδες 
μπορούν να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού σε εξωτερική θερμοκρασία έως 
50 ° C.
• Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού επιτρέπει τον 
καθαρισμό του εξατμιστή που βοηθά τον 
περιορισμό της ανάπτυξης βακτηρίων στη μονάδα 
και διατηρεί τον αέρα καθαρότερο.
• Η λειτουργία χρονοδιακόπτη 24 ωρών σας 
επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης του κλιματιστικού καθ' όλη τη 
διάρκεια της ημέρας.
• Βασικό κιτ WiFi.

• Ο αισθητήρας θερμοκρασίας που βρίσκεται στο 
τηλεχειριστήριο επιτρέπει να διασφαλίζεται πάντα 
η καλύτερη άνετη θερμοκρασία.
• 3D ανεμιστήρα.
• Συμβατό με multi εγκαταστάσεις.
• Προαιρετική ξηρή επαφή για απομακρυσμένο 
On-O�.
• Νέα λειτουργία σούπερ ιονιστή.
• Φίλτρο Silver Ion στάνταρ.
• Αθόρυβη λειτουργία: μόνο 20 dBA στην ελάχιστη 
ταχύτητα.

SEER=
9.3 A+++

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* Όρια λειτουργίας:
Συνθήκες δοκιμής θέρμανσης: εσωτ. 20°C b.s. - εξωτ. 7°C b.s. / 6°C b.u. / Συνθήκες δοκιμής ψύξης: εσωτ. 27°C d.b. / 19,5°C w.b. – εξωτ. 35°C d.b. / 24°C w.b.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

26,7 26,7 26,7 26,7 



Pluma R32       
2,7 kW÷7,3 kW

• Εξαιρετική απόδοση ψύξης, αυτές οι μονάδες 
μπορούν να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού σε εξωτερική θερμοκρασία έως 50 °C.

• Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού επιτρέπει τον 
καθαρισμό του εξατμιστή που βοηθά τον 
περιορισμό της ανάπτυξης βακτηρίων στη μονάδα 
και διατηρεί τον αέρα καθαρότερο.
• Η λειτουργία χρονοδιακόπτη 24 ωρών σας 
επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης του κλιματιστικού καθ' όλη τη 
διάρκεια της ημέρας.
• Νέα λειτουργία σούπερ ιονιστή.

• Αθόρυβη λειτουργία: μόνο 20 dBA στην ελάχιστη 
ταχύτητα.
• Ο αισθητήρας θερμοκρασίας που βρίσκεται στο 
τηλεχειριστήριο επιτρέπει να διασφαλίζεται πάντα 
η καλύτερη άνετη θερμοκρασία.
• 3D ανεμιστήρας.
• Συμβατό με multi εγκαταστάσεις.
• Βασικό κιτ WiFi.
• Προαιρετικά ξηρή επαφή για απομακρυσμένο 
On-O¦.
• Φίλτρο Silver Ion στάνταρ.

SCOP=
5.1 A+++

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* Όρια λειτουργίας:
Συνθήκες δοκιμής θέρμανσης: εσωτ. 20°C b.s. - εξωτ. 7°C b.s. / 6°C b.u. / Συνθήκες δοκιμής ψύξης: εσωτ. 27°C d.b. / 19,5°C w.b. – εξωτ. 35°C d.b. / 24°C w.b.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Eco Plus R32       
2,5 kW÷6,1 kW

• Αθόρυβη λειτουργία: 28 dBA στην ελάχιστη 
ταχύτητα.
• Ενεργειακή κλάση Α +++.
• Εξαιρετική απόδοση θέρμανσης, αυτές οι 
μονάδες μπορούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα σε λειτουργία θέρμανσης σε 
εξωτερική θερμοκρασία έως -15 ° C.
• Λειτουργία ύπνου.
• Συμπαγείς διαστάσεις.
• Η λειτουργία χρονοδιακόπτη σας επιτρέπει να 
ρυθμίσετε το χρόνο ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης του κλιματιστικού.

• Το κουμπί turbo σας επιτρέπει να επιτυγχάνετε 
γρήγορα τη θερμοκρασία ρύθμισης σε λειτουργία 
ψύξης.
• Ο αισθητήρας θερμοκρασίας που βρίσκεται στο 
τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη λειτουργία follow me 
για να διασφαλίζεται πάντα η καλύτερη άνετη 
θερμοκρασία.
• Βασικό κιτ WiFi.
• Φίλτρο Silver Ion στάνταρ.

Compact Size

SCOP=
5.1 A+++

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

* Όρια λειτουργίας:
Συνθήκες δοκιμής θέρμανσης: εσωτ. 20°C b.s. - εξωτ. 7°C b.s. / 6°C b.u. / Συνθήκες δοκιμής ψύξης: εσωτ. 27°C d.b. / 19,5°C w.b. – εξωτ. 35°C d.b. / 24°C w.b.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Lys R32
2,5 kW÷7,0 kW

• Αθόρυβη λειτουργία: 22 dBA στην ελάχιστη 
ταχύτητα
• Ενεργειακή κλάση Α +++
• Εξαιρετική απόδοση θέρμανσης, αυτές οι 
μονάδες μπορούν να λειτουργούν κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα σε λειτουργία λειτουργίας 
θέρμανσης σε εξωτερική θερμοκρασία έως -15 ° C
• Λειτουργία ύπνου
• Συμπαγείς διαστάσεις

• Το κουμπί turbo σάς επιτρέπει να επιτυγχάνετε 
γρήγορα τη θερμοκρασία ρύθμισης σε λειτουργία 
ψύξης
• Η λειτουργία χρονοδιακόπτη σάς επιτρέπει να 
ρυθμίσετε το χρόνο ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης του κλιματιστικού

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



IL BELLO, το κλιματιστικό χωρίς εξωτερική μονάδα 
γεννιέται επιτέλους χάρη στις γνώσεις της MAXA. 
Η τεχνολογία μας ενσωματώνεται σε μία μονάδα, 
η οποία ήταν πάντα χωρισμένη σε δύο. 
Προσφέρουμε ένα πρωτοποριακό προϊόν που η 
αγορά μας ζητά εδώ και πολύ καιρό. Κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης του προϊόντος δόθηκε 
ιδιαίτερη προσοχή στις επιδόσεις, επιτυγχάνοντας 

υψηλή ενεργειακή απόδοση που λειτουργεί ακόμη 
και στους -10 ° C.
Η εγκατάστασή του αρκείται στη στερέωση ενός 
βραχίονα και στη διάτρηση δύο οπών. Ξεκινώντας 
από τώρα μπορείτε να απολαύσετε την άνεση του 
κλιματιστικού σας χωρίς τις δυσκολίες της 
εξωτερικής μονάδας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(1) Εσωτερική πλευρά
(2) Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε έναν ημι-ηχητικό θάλαμο ένα μέτρο μακριά από τη συσκευή
(3) Συνιστούμε να κάνετε μια τρύπα 162 mm και για τους δύο σωλήνες

Il Bello 2,6 kW÷3,3 kW

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

(1) Εσωτερική πλευρά
(2) Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε έναν ημι-ηχητικό θάλαμο ένα μέτρο μακριά από τη συσκευή
(3) Συνιστούμε να κάνετε μια τρύπα 162 mm και για τους δύο σωλήνες

2,6 kW÷3,3 kW Επεξήγηση συμβόλων

Πολλαπλών ταχυτήτων Led οθόνη Λειτουργία turbo

Αυτόματη 
επανεκκίνηση

Ψυκτικό μέσο

Ψυκτικό μέσο

Ενεργειακή κλάση

Anti - mildew

Μνήμη θέσης 
περσίδων

Ανίχνευση 
διαρροής

i-Remote hotel 
menu

Φίλτρο υψηλής

Super Ionizer

Silver Ion φίλτρο

Βαλβίδα αερίου

Ηλεκτρική 
αντίσταση

Αυτοδιάγνωση

Wi - Fi

Anti-cold Air 

Follow-me 

Αυτόματη 
ταλάντωση περσίδων

Λειτουργία κλειδώματος

24 - hour timer

Dc Inverter

Λειτουργία χαμηλών 
θερμοκρασιών

Ανεμιστήρας 
χαμηλής στάθμης 

Έξυπνη λειτουργία

Αυτοκαθαρισμός

Three BLDC motors

Silver ION
FILTER

 A
 B
 C

Ewpe Smart
APP
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