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Hûtôs-Fûtôs

Hûtôs

Kompakt légcsatornázható típusok (Rooftopok)

Modell

Teljesítmény (KW)

LK-0580CC

Hûtés:

Hûtôközeg

- Kompakt és könnyû kivitel
- U alakú légáram

16.0

R22

- Kondenzátorvédô biztonsági rács
- Emelôvillával mozgatható alapkeret

LK-0580HC

Hûtés/Fûtés:

15.5/15.5

- Könnyen hozzáférhetô szerelôajtó

R22

- Késleltetô relé alapfelszerelésként
- Alacsony-nyomás kapcsoló alapfelszerelésként
- Dugattyús kompresszor belsô túlnyomás és túláram
védelemmel.
- Idôjárásálló festésû acél tokozás
- Hûtôközeggel gyárilag feltöltve
- Közvetlen hajtású, több fokozatú PSC befúvó
ventilátor motor
- Közvetlen hajtású PSC kondenzátor ventilátor motor

Üvegszálmentes szigetelés
Az Ön egészsége érdekében

Biztonsági kondenzátor védôrács

•
Idôjárásálló tokozás
Mûanyag bevonatos galvanizált acél.

•

•
•
•

Kiegészító elektromos fûtés (opció)
Könnyû kezelhetôséget és telepíthetôséget
biztosít.

Az emelôvillához alkalmas alapkeret
könnyû kezelést és telepíthetôséget
biztosít.

48

•

•
•

Magas hatásfokú hôcserélôk
A keresztcsatornás lemezelés (LG
szabadalom) és a csövezet belsô huzagolása
turbulenssé teszi a levegô és hûtôközeg
áramlását, így növekszik a hatásfok és a
hûtôteljesítmény.

Alacsony nyomás kapcsoló
A lefagyás elleni védelemre.

Alternáló dugattyús kompresszor
Magas hatásfok és alacsony zajszint
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Hûtôs

Kényelem és célszerûség

Model

Teljesítmény (kW)

LK-0880CH*
LK-1080CH*
LK-1580CH*
LK-2080CH*

Hûtés:
Hûtés:
Hûtés:
Hûtés:

LG légkondicionálók

- Rozsdamentes arany lemezelés (Gold Fin Opció)

Jellemzôk

- Vezetékes LCD távirányító

22.9
31.1
46.59
12.3

- Könnyû telepíthetôség
R22

- Kényelmes légáram
- Alacsony zajszint

Hûtôs-Fûtôs

- Könnyû karbantartás és szervizelés
LK-0880HH*
LK-1080HH*
LK-1580HH*

Hûtés/Fûtés:
Hûtés/Fûtés:
Hûtés/Fûtés:

- Légcsatorna-rendszerrel biztosítható további funkciók

21.4/21.4
29.3/27.0
44.5/44.0

- Automata újraindítás

R22

Vezetékes távszabályzó
- LCD kijelzô, tetszetôs forma és
kellemes tapintás.
- Kijelzi a hibaüzenetet.
- Hômérsélet beállítás
- Ki/bekapcsolás
- Állítható késleltetés a be és kikapcsoláshoz
- Ventilátor-funkció választás
- Párásítás-funkció választás
- Hûtés/enyhe párátlanítás funkció kiválasztás
- Szobahômérséklet ellenôrzés
- Szûrô szennyezettség jelzô
- Elektromos fûtés funkció választás

Micom vezérlôpanel
- Öndiagnosztikai funkció
- Párásítás vezérlés
- Tûzriasztás reteszelés
- Mechanikus hôfokszabályzó
csatlakozás
- Automata újraindítás funkció
- 2 fokozatú kompresszor vezérlés
- Rövidzárlat védelem
- Késleltetô relé
- 3 vezetékes szabályzás
- Lefagyás elleni védelem

*Csak rendelésre, konténermennyiség esetén!

Üvegszálmentes szigetelés
Az Ön egészsége érdekében
Idôálló tokozás
Idôálló mûanyagpor bevonatos
rozsdamentes acél.

•
Gyárilag beépített higiénikus, könnyen
tisztítható (mosható) gombaszûrô
Költségtakarékos módon biztosítja a tiszta,
friss és egészséges levegôt.
Nagy méretû radiál ventilátor
variátoros hajtással
Alacsony zajszintet biztosít és a
légcsatorna igényeinek megfelelôen
szabályozható.

Kiegészítô elektromos fûtés
Könnyen beszerelhetô és kezelhetô

•

•
•

•
•

•
•

Magas hatásfokú hôcserélôk
A keresztcsatornás lemezelés
(LG szabadalom) és a csövezet belsô
huzagolása turbulenssé teszi a levegô
és hûtôközeg áramlását, így növekszik
a hatásfok és a hûtôteljesítmény.

Tartós kompreszor
Még maximális terhelés mellett üzemeltetve
sincs gond a mûködésével.

•
Villás alapkeret
Könnyû kezelést és beszerelést biztosít.

Kompakt légcsatornázható típusok (Rooftopok)

Kondenzátor védôburkolat
Biztonsági okból
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