ORCA12 + ORCA112
INVERTERSKA
KLIMATSKA NAPRAVA
3,4 KW

WI-FI modul
vključen v ceni!

Z vključenim wi-fi modulom in
aplikacijo boste lahko nadzor nad
svojo klimatsko napravo Orca
prevzeli kjerkoli in kadarkoli.
Nič več vas ne bo skrbelo,
da ste ob odhodu od doma
pozabili izklopiti klimatsko
napravo. Prav tako pa
boste lahko napravo vključili
pred prihodom domov in vas
bo pričakal prijetno ohlajen oz.
ogrevan prostor.

Nov plin R32

R-32 je plin naslednje generacije,
ki učinkovito prenaša toploto
in ima manjši vpliv na
okolje. Učinkovit prenos
toplote omogoča do
približno 10 % manj porabe
električne energije, plin pa
ima v primerjavi z drugimi plini
v uporabi za tretjino nižji GWP
(toplogredni učinek).

NOV HLADILNI PLIN

5-letna
garancija

na kompresor v zunanji enoti
serijsko!

ORCA12 + ORCA112
INVERTERSKA KLIMATSKA
NAPRAVA 3,4 KW
Klimatska naprava
Orca12+Orca112 je odlična
rešitev za hlajenje in
ogrevanje prostorov.

IZREDNO
TIHO IN
ENAKOMERNO
DELOVANJE

HITRA
MONTAŽA,
HITER SERVIS

ENERGETSKI
RAZREDI A++
IN A+

Funkcija
SLEEP

Po zaslugi vrhunske
tehnologije je delovanje
klimatskih naprav Orca
skoraj neslišno.

Klimatska naprava Orca je
stenske izvedbe, tako da jo
lahko smiselno umestite v
konstrukcijsko zasnovo vašega
objekta.

Ogrevanje

Hlajenje

Klimatske naprave Orca
se uvrščajo v najvišje
energetske razrede
Notranja enota

12

Št. artikla

12613

Zunanja enota

112

Št. artikla

12614

Moč nazivna (min-max) [kW]

3,4 (1-3,7)

SEER

6,1

Razred energetske učinkovitosti



Vhodna moč (nazivna) [kW]

1,13

Moč nazivna (min-max) [kW]

3,4 (1-3,81)

SCOP

4,0

Razred energetske učinkovitosti



Vhodna moč (nazivna)

0,922

Mere notranje enote (V×D×G) [mm]

250×777×201

Masa notranje enote [kg]

8

Mere zunanje enote (V×D×G) [mm]

498×777×290

Masa zunanje enote [kg]

24

Raven hrupa notranje enote

50

Raven hrupa zunanje enote

60

Območje delovanja
Hlajenje [°C]
(zunanja temperatura) Gretje [°C]

-15 ~ +53

Elek. napajanje (vir/faze/napetost/največji tok) [V/A]

zun/1/230/10

Cevne povezave

6,35/9,52

Tekočina/plin [mm]

Največja razdalja med zunanjo in notranjo enoto [m]

Zanesljiva lastna
servisna mreža
zagotavlja hiter in
strokoven servis po
vsej Sloveniji.

Omogoča nižanje moči
delovanja motorja
ventilatorja v notranji
enoti za zagotovitev
tišjih in bolj udobnih
razmer ponoči.

AUTO SWING
funkcija

-20 ~ +30

25/10

Hladilno sredstvo /predpolnjenje [kg]

R32/675

GWP/ekvivalent CO2 [t]

675/0,57

Vaš prodajalec
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Desetletja hlajenja.
Desetletja udobja.
si.orcaenergy.eu

