Ekološke klima naprave

Vaillant klima naprave linije R-407c predstavljajo ne samo v tehničnem pogledu, ampak v pogledu
varovanja okolja korak naprej v okviru procesa stalne izboljšave naših proizvodov.
Govorimo o napravah, ki obratujejo z ekološkim hladilnim sredstvom, katerega ODP faktor (potencial
uničevanja ozona) je enak ničli in zato nima škodljivega vpliva na ozonsko plast.
Zagotavlja veliko varnost, optimalno kemično stabilnost, poleg tega pa je tudi nestrupen in negorljiv.
Nove naprave so razvite tako, da so prilagojene dejanskim potrebam uporabnika in mu omogočajo
največje udobje. Pri doseganju teh izboljšav se je dajal velik poudarek tudi na enostavnost uporabe in
vzdrževanja.
Zaradi naštetih lastnosti spadajo Vaillant klima naprave v tehničnem in ekološkem pogledu med
najsodobnejše na tržišču.
Udobnost in čistoča za vsako priložnost
S hlajenjem, razvlaževanjem in ogrevanjem zraka zagotavljajo Vaillant klima naprave optimalne
pogoje za udobje v prostoru. Sistem filtrov z aktivnim ogljem čisti zrak prašnih delcev, neugodnih
vonjav in cigaretnega dima. To je koristno tako za kadilce kot tudi za ljudi z alergijo na prašne delce
ter cvetni prah. Filter v obliki kasete se z lahkoto odstrani in čisti, enostavno pa se regenerira pod
vplivom sonca.
Visoka energetska učinkovitost z ergonomičnim designom
Vaillant klima naprave izražajo visoko energetsko učinkovitost v vseh pogojih delovanja. Ergonomičen
design zmanjšuje hrupnost na najmanjše vrednosti z minimalnim zvočnimi motnjami. Presek notranje
enote je kompakten z izrazito dolgim visokotlačnim radialnim ventilatorjem v sredini in izmenjevalcem
toplote v obliki črke C kar zagotavlja visok izkoristek.
Optimalna distribucija pripravljenega zraka
Krilca avtomatsko usmerjajo zrak v pravilno smer vpihovanja v odvisnosti ali je izbrano ogrevanje ali
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hlajenje. Pripravljeni zrak se usmerja v širokem pasu v prostor, s čimer se zmanjšujejo temperaturne
razlike v zgornjih in spodnjih plasteh zraka v prostoru in se dosega enakomerna temperatura zraka po
celem klimatiziranem prostoru. Vertikalni in horizontalni kot vpihovanja zraka je prav tako možno
nastaviti po želji z daljinskim upravljavcem ali ročno.
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Vahe051 w
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2,1
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5

Poraba
Dimenzije
Hlaj./ogrev.
Ogrevanje Kw
Mm V x š x d
Kw
2,35
0,85 / 0,88 250x750x188
535x700x235
3
1,05 / 1,08 250x750x188
540x780x250
4,1
1,45 / 1,48 280x815x195
590x760x285
5,9
2,05 / 2,25 286x906x235
695x845x335

Split 2 x 1
Model

Enote

Moč

Moč

Hlajenje Kw
Vahe051 m2w

Va 026 ehwii
Va 026 ehwi
Va 051 m2eho

2,6x2

Poraba
Dimenzije
Hlaj./ogrev.
Ogrevanje Kw
Mm V x š x d
Kw
3,0x2
2,00 / 2,00 250x750x188
655x895x345

Za vse morebitne vsebinske napake se vam opravičujemo. Copyright © 2004 Blažun d.o.o.. Vse
pravice pridržane. Zadnja sprememba: 10.08.2004.
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