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Hatékony fűtés, 
A+++ és modern dizájn
Felsőkategóriás klímaberendezés rendkívül magas 

energiahatékonysággal, hideg éghajlati viszonyokhoz



LEVEGŐ IONIZÁCIÓ 
A légkondicionáló által kibocsátott ionok lebontják 
a poratka-részecskéket, a penészgombát, a 
baktériumokat, a vírusokat, és eltávolítják őket a 
környezetből. Ezenkívül a légkondicionáló járulékos 
hatása még a levegő párásítása is, ami pozitív 
hatással van a bőrre, és kellemes frissességérzetet 
ad a légkondicionált helyiségben. 

BIO HEPA SZŰRŐ 
A légtisztító funkciót egy Bio HEPA szűrő 
támogatja, amely hatékonyan felfogja a 
0,3 μm méretű porszemcsék, a por és a 
baktériumok 99%-át, valamint a 
0,1–0,3 μm méretű részecskék akár 
95%-át, beleértve a gombasejteket és 
egyes vírusokat is. 

3D LÉGÁRAMLÁS 
A légkondicionáló automati-
kusan vezérelt vízszintes és 
függőleges lamellái optimális 
légáramlást és egyenletes 
hőmérséklet-eloszlást biztosíta-
nak a helyiségben. 

MŰSZAKI LEÍRÁS – KAISAI HOT

TÍPUS
beltéri egység KSH-12HRHI

 WIFI MODUL 
ALAPTARTOZÉK
A WiFi modulnak köszönhetően a 
légkondicionáló berendezés tele-
fonról, illetve táblagépről is vezé-
relhető. A készülék paraméterei a 
nap 24 órájában ellenőrizhetőek.

hűtés/fűtés 

(szé/ma/mé) 

 

Szállítási tömeg 

kültéri m³/h 2150 

°C 16÷32/0÷30 

°C -15+50/-25+24

beltéri kg 11,3 

kültéri kg 32 

R32 R32 HŰTŐKÖZEG 
Az R32 alacsony globális
felmelegedési potenciállal (GWP)
rendelkezik, és jobb hűtési és fűtési
teljesítményt nyújt, mint az R410A.
A 20%-kal nagyobb térfogatkapaci-
tásnak köszönhetően kevesebb
hűtőközeg szükséges, mint
korábban. 

MULTIFUNKCIÓS 
TÁVIRÁNYÍTÓ 
A távirányító segítségével 
egyszerűen beállíthatja a megfelelő 
levegő paramétereket a helyiségben. 
Ezenkívül a távirányító olyan 
praktikus funkciókkal van ellátva, 
mint például az öntisztító elpáro-
logtató (SELF CLEAN), a 8 ˚C-os 
temperáló fűtés (HEATING 8 ˚C), a 
hőmérsékletérzékelő (FOLLOW ME).

Csőátmérő: folyadék/gáz mm 6,35/9,52 

Maximális beépítési hossz m 25 

Maximális magasságkülönbség m 10 
Áramellátás kültéri V/Hz/f 220–240/50/1 

SZÉLES HŐMÉRSÉKLET-
TARTOMÁNY 
A modern technológia és az új 
R32 hűtőközeg alkalmazásával a 
légkondicionáló berendezés széles 
külső hőmérséklet-tartományban 
képes működni: hűtési 
üzemmódban -15 és +50 °C 
között, fűtési üzemmódban pedig 
-25 és +30 °C között.

A KÉSZLET A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA 

Beltéri egység

KSH

kaisai.hu

Kültéri 
egység

KSH

Vezeték 
nélküli 
távirányító

RG10A1

kültéri egység KSH-12HRHO

Névleges teljesítmény hűtés kW 3,5 (0,9÷4,7) 
(min./max.) fűtés kW 3,8 (0,8÷5,6) 

Energiaosztály hűtés/fűtés A+++/A++ 

SEER közepes W/W 8,5 

SCOP közepes W/W 4,6 

Névleges teljesítmény felvétel hűtés W 879 (60÷1590) 
(min./max.) fűtés W 929 (130÷2130) 

Névleges áramfelvétel (min./max.) 
hűtés A 3,8 (0,3÷7,0) 

fűtés A 4,0 (0,6÷9,4) 

.Légszállítás
beltéri egység m³/h 520/370/310 

kültéri egység m³/h 2150 

Működési hőmérséklet tartomány 
 beltéri egység °C 16÷32/0÷30 
kültéri egység °C -15+50/-25+24

Hangnyomás szint
beltéri egység dB(A) 39/30/24 

kültéri egység dB(A) 57,0 

Méretek szél./mag./mély. 
beltéri egység mm 835x295x208 

kültéri egység mm 765x555x303 

Szállítási méretek szél./mag./mély. 
beltéri egység mm 905x355x290 

kültéri egység mm 887x610x337 

Nettó tömeg 
beltéri egység kg 8,7 

kültéri egység kg 29,6 

Bruttó tömeg 
beltér egység kg 11,3 

kültéri egység kg 32 

Csőátmérők: folyadék/gőz mm 6,35/9,52 

Max. telepítési távolság m 25 

Maximális szintkülönbség m 10 

Tápfeszültség kültéri egység V/Hz/f 220–240/50/1 

Kismegszakító/biztosíték kültéri egység A 10 

Betáp vezeték keresztmetszete kültéri egység 
Erek száma x mm² 

3x1,5 

Kommunikációs vezeték keresztmetszete belt.–kült. egység 5x1,5 

Gyári hűtőközeg töltet 5 fm-ig kg 0,7 

Rátöltendő hűtőközeg töltet 5 fm csőhossz felett g/m 12 


