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Vlastnosti

Kompaktní venkovní jednotka

Kompaktní design venkovní jednotky umo�òuje instalaci pod okno 

nebo do úzkých prostor. 

Velká sezónní úèinnost

Skuteèný provoz probíhá za mìnících se venkovních teplot v závislosti na 

poèasí a roèním období. Zvlá�tì u multi systémù navíc nejsou v�echny místnosti 

chlazeny nebo vytápìny po celou dobu. Tak�e více ne� 90 % aktuálního 

provozního èasu pracují klimatizace na èásteèný výkon namísto jmenovitého 

výkonu. Po zvá�ení této skuteènosti jsme se zamìøili na provoz, který �etøí 

energii a vychází z aktuálního vyu�ívání klimatizace. Úèinnost pøi èásteèném 

vytí�ení se dramaticky navý�ila díky na�emu novì vyvinutému kompresoru a 

inverterovému systému.

V ka�dé místnosti je dosa�eno nastavené hodnoty velmi rychle 

a komfortnì díky optimalizovanému øízení chladiva.

Rychlé dosa�ení komfortu díky 
optimalizovanému ovládání chladiva

Zvý�ený
výkon

Ovládání chladiva pomocí distributorù

Dosa�ená nastavená

hodnota

Dosa�ená nastavená

hodnota

Sní�ený
výkon

Zvý�ený
výkon

Sní�ený
výkon

DC dvojitý rotaèní kompresor 

s vysokou úèinností

Velký výkon, nízká hluènost, 

pou�ití velkokapacitního 

DC dvojitého rotaèního 

kompresoru.

Úèinný velký 

ventilátor:

Instalace nového 

ventilátoru s vysokou 

úèinností.

DC motor ventilátoru:

Efektivního provozu 

a vysoké úèinnosti je 

dosa�eno pou�itím malého 

DC motoru ventilátoru.

Tepelný výmìník:

Zmen�ené kompaktní velikosti 

a energetické úspory je dosa�eno 

sjednocením vysoké hustoty potrubí 

a 3-okruhového tepelného výmìníku.

obvyklý provozní rozsah 

(50% vytí�ení)

EER 4,75

èásteèné vytí�ení (%)



r

1 multi systém

Ovládá maximálnì

8 vnitøních jednotek

Distributor chladiva: 

Konfigurace systému
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Centrální dálkový ovladaè Volitelný

Centrální dálkový ovladaè byl vyvinutý pro pou�ití v obytných 

rezidencích. V�echny vnitøní jednotky mohou být skupinovì 

ovládány pomocí jednoduchých povelù. Plánované øízení a dal�í 

funkce lze vyu�ívat k dosa�ení je�tì vy��í energetické úspory. 

Ovládá maximálnì

Centrální a individuální ovládání

Skupinové ovládání a� 8 vnitøních jednotek. 

U v�ech vnitøních jednotek lze skupinovì nastavit 

teplotu, smìr proudìní vzduchu nebo omezení 

nastavení dálkovým ovladaèem.

Vícejazyèná podpora

Obsahuje devìt rùzných jazykových mutací 

(angliètina, nìmèina, francouz�tina, �panìl�tina, 

ru�tina, portugal�tina, ital�tina, øeètina a tureètina).

U�ivatelsky snadný provoz

Velká obrazovka s LED podsvícením a  velký 

pøehledný ovládací panel.

Funkce centrálního ovladaèe

Týdenní èasovaè

Bìhem dne lze 4x nastavit ON/OFF èasovaè. Dva týdenní programy 

lze nastavit tak, aby odpovídaly chladicí a topné sezónì.

Re�im temperování na 10°C

Pøi odchodu z místnosti se spustí minimální topný re�im 

a pokojová teplota se udr�uje na 10°C.

Ekonomický provoz

Úsporný re�im �etøí energii tak, �e nastavená teplota vnitøní 

jednotky se posouvá o 1°C a maximální el. hodnota venkovní 

jednotky je potlaèena.

Tichý provoz

U�ivatel si mù�e vybrat ze 4 úrovní hluènosti v závislosti na 

instalaci. Èas provozu lze nastavit pomocí èasovaèe.

Omezení nastavení

Dálkové ovládání v�ech vnitøních jednotek má funkci lock (zámek), 

aby se pøede�lo neoprávnìnému nastavování v rùzných 

místnostech. Centrální dálkový ovladaè má taky klíèovou funkci 

lock (zámek), aby se zabránilo dìtem si s ním hrát atd.

Letní 
program

7
Èas

Èas

12 17 23 8 1 18 22

7 12 13 23 7 1 18 23

Chlazení

TopeníTopeníTopeníTopení

Topení

Topení

Chlazení ChlazeníChlazení Chlazení Chlazení

Zimní 
program

Pondìlí~Pátek Sobota~Nedìle

Faktor 
zatí�ení 
klimatizace

Výkon

Provozní
hluk

èas

100%

58dB

0

0

Zatí�ení

dolù

Prioritní nastavení tichého provozu

Re�im priority tichého provozu

Distributor chladiva Venkovní jednotka

Vnitøní
jednotka

napájecí a komunikaèní
vedení

komunikaèní vedení

kabel dálkového ovladaèe

Dálkový
ovladaè

Není vy�adováno nastavení adresy*

Pøi zapojení vnitøních jednotek k distributoru 

chladiva se adresy jednotlivých vnitøních 

jednotek nastaví automaticky.

*Poznámka: Køí�ení zapojení v chladivovém 

systému není mo�né. Skupinové nastavení ovladaèù 

není mo�né.

UTY-DNNYM
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Velkokapacitní zapojení

A� 8 vnitøních jednotek lze zapojit k jedné venkovní jednotce. 

Pøipojitelná kapacita vnitøních jednotek èiní maximálnì 130%. 

Vyhovuje jakémukoliv rozvr�ení místnosti.

Dlouhé potrubí

Díky dlouhému potrubí je mo�ná instalace i do 

vý�kových obytných domù nebo komerèních 

budov.

Flexibilní instalace distributorù chladiva

Mo�né smìry montá�e distributoru chladiva:

Zavì�ení
ke stropu

Nezavì�ujte ke 
stropu, pokud se 
jedná o vertikální
instalaci.

Horizontální 
zavì�ení na 
stìnu

Distributor 
nainstalujte tak, 
�e horní èást 
smìøuje dopøedu.

Vertikální 
zavì�ení 
na stìnu

Distributor
nainstalujte tak, 
aby ovládací box 
smìøoval nahoru.

A� 8 pøipojitelných 

vnitøních jednotek

Pøipojitelná kapacita vnitøních 

jednotek a� 130 %

Vnitøní jednotka

Distributor chladiva

Venkovní jednotka
Rozdìlovaè

Skuteèná délka potrubí 

max. 70 m

Vý�kový rozdíl mezi venkovní 

a vnitøní jednotkou

max. 30 m

Délka potrubí mezi vnitøní 

jednotkou a distributorem chladiva 

max. 15 m

Vý�kový rozdíl mezi 

vnitøními jednotkami 

max. 15 m

Celková délka potrubí 

max. 115 m

Distributor chladiva

Rozdìlovaè

Automatická funkce kontroly chybného zapojení

Jednoduché el. zapojení bez køí�ení spojù

Jednoduchá montá� potrubí
pomocí pertlování

Kontrola pøedem detekuje chyby v zapojení.

El. zapojení je stejné jako u jednoduchého splitu nebo u typu multi.

Potrubí

El. a pøenosové vedení

Komunikaèní vedení

Napájení

Zdroj 

Distributor chladiva

Venkovní jednotka



8 místností: AOYG45LBT8
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Venkovní jednotka

AOYG45LBT8

Distributor chladiva

UTP-PY03A

(3 vìtve)

UTP-PY02A

(2 vìtve)

Distributor chladiva

Rozmìry
(Jednotka : mm)

AOYG45LBT8

8

11,2 - 18,2

14,0

16,0

5,20

5,07

4 650

4 800

56

58

914 ×970×370

98 (217)

9,52/15,88

115 (celkem)

30

-5 a� 46

-15 a� 24

R410A (2 088)

3 450

UTP-PY03A UTP-PY02A

230/1/50 230/1/50

198-264V 198-264V

10 10

0,05 0,05

195×433×370 195×433×370

9 (20) 9 (20)

pertlováním

1-fázový, ~230V, 50Hz

lamelový

1 a� 3 jednotky

Hlavní: 9,52x1, Vìtev: 6,35x3

Hlavní: 15,88x1, Vìtev:12,7x3

1 a� 2 jednotky

Hlavní: 9,52x1, Vìtev: 6,35x2

Hlavní: 15,88x1, Vìtev: 12,7x2

Chlazení

Topení
kW

3
m /h

°CBD

dB(A)

mm

kg(lbs)

Napájení

Model è.

Jmenovitý výkon

Rozsah prùtoku vzduchu

Èisté rozmìry Vx�xH
Hmotnost

Prùmìr pøipojovacího potrubí (malý/velký)

Provozní rozsah 

Chlazení kW

kW

m

mm

Max. poèet pøipojitelných vnitøních jednotek

Výkon zapojitelných vnitø. j.

Pøíkon

Hladina akustického tlaku

Typ výmìníku

Max. délka potrubí

Max. vý�kový rozdíl (venkovní j.~ vnitøní j.)

Chladivo

Chlazení

Topení

Chlazení

Topení

Chlazení

Topení

Chlazení

Topení

Napájení

Model è.

Poèet pøipojitelných vnitøních jednotek

Rozmìry Vx�xH

Hmotnost

mm

kg

mm
Pøipojovací potrubí

Rozsah napájecího napìtí

Spotøeba el. energie

Provozní proud

Metoda spojení

Kapalina

Plyn

Poznámka: Specifikace vycházejí z následujících podmínek: 

� V pøípadì pøipojení dvou vnitøních jednotek (7kW tøída).

� Mìøení provádìno ve zvukovì izolované komoøe.

� Chlazení: vnitøní teplota 27°CDB/19°CWB, venkovní teplota 35°CDB/24°CWB ;   Topení: vnitøní teplota 20°CDB/15°CWB, venkovní teplota 7°CDB/6°CWB

Délka potrubí: 5 m (venkovní jednotka - distributor chladiva), 3 m (distributor chladiva - vnitøní jednotka), vý�kový rozdíl: 0 m.

gNáplò

Typ (Potenciál globál. oteplování)

A

W

Specifikace

51

pertlováním


