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A Carrier név egyet jelent a világ
élvonalába tartozó fűtéssel,
hűtéssel és légkondicionálással.
Willis Carrier 1902-es korszakalkotó találmányaira építve cégünk mind a fűtés, hűtés és
a légkondicionálás terén a legtöbbet nyújtja. Folyamatosan fejlesztünk és fejlődünk,
hogy ügyfeleinknek mindig a legmagasabb komfortot és hatékonyságot biztosítsuk.
Találmányaink vezetői szerepet biztosítanak az iparág fejlesztésében, ezért ismert a
Carrier név a föld minden pontján – és ezért bízhat meg bennünk Ön is.

A találmány ami megváltoztatta a világot!
1902-ben Willis Carrier megvalósított egy olyan elképzelést, amely elsöpörte az addigi
gyakorlatot és megváltoztatta a beltéri helyiségek környezetének hőmérsékletét.
Találmánya vezető szerepet játszott az ipari hűtés, az egészség
és a személyes komfortérzetre gyakorolt hatások fejlesztésében.
Willis Carrier találmánya ma már a mindennapi életünk része.
Időjárástól függetlenül komfortos és produktív klímát hozunk létre. Találmányainkkal
megőrizzük az élelmiszerek frissességét. Gyógyszerek és életfontosságú orvosi eszközök
megfelelő szállításával részt veszünk az egészség megőrzésében. Megoldásokat
szolgáltatunk egy zöldebb jövő építéséhez.
Ez csak néhány Willis Carrier találmányai közül, amelyek megkönnyítik és kényelmesebbé
teszik mindennapjainkat.

#thankyouwilliscarrier
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ÜGYFELEINK IGÉNYEINEK VALÓ MEGFELELÉS
A Carrier globális szinten nyújt megoldást a hűtés, fűtés és légkondicionálás terén.

Otthoni komfort
A Carrier termékei nap mint nap halk,
hatékony és energiatakarékos munkát
végeznek milliónyi ember otthonában.

Fejlődő megoldások
A Carrier hatékonyan alkalmazkodik
modern életünkhöz és eggyé válik
mindennapjainkkal.

Szállítási hűtés
A Carrier kompakt hűtési megoldásai
szerte a világon lehetőséget adnak
élelmiszerek és életfontosságú
egészségügyi termékek szállítására.

Kereskedelmi hűtés
Az ital- és élelmiszer-iparág
szolgálatában a Carrier
hűtőberendezései már ma a
következő generációs technológiákra
épülnek, hogy megőrizzék a
frissességet, biztosítsák a biztonságot
és fokozzák a kereskedelmet.

EGYEDÜLÁLLÓ MINŐSÉG ÉS TAPASZTALAT
A híres szállodák, nemzetközi repülőterek, történelmi múzeumok, jelentős kórházak és vezető iparágak a
világ minden táján támaszkodnak a Carrier termékeire, hogy kényelmes, egészséges és produktív
környezetet biztosítsanak vendégeiknek és lakóiknak.

KIEMELT PROJEKTEK
The Sistine Chapel - Vatikán, Olaszország
The White House - Washington DC, USA
Acropolis Museum - Athén, Görögország
Munich International Airport - München, Németország
Bahnhof internet service provider data center - Stockholm, Svédország
MuCEM National museum of European and Mediterranean Civilizations - Marseile, Franciaország
Kremlin Palace - Moszkva, Oroszország
The Great Library of Alexandria - Alexandria, Egyiptom
British Museum - London, UK
Singapore Expo, Asia's largest exhibition center - Szingapúr
The Great Hall of the People - Peking, Kína
George Washington’s Mount Vernon Estate and Gardens - Virginia, USA
Galleria degli Uffizi - Firenze, Olaszország

Sixtus-kápolna - Olaszország

Alexandriai nagy könyvtár - Egyiptom

...és otthonok milliói
szerte a világon!
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Sydney Operaház - Ausztrália

FELELŐSSÉG A KÖRNYEZETVÉDELEM IRÁNT
Csökkentjük az üvegház hatású gázok használatát, az ózonréteget vékonyító gázok mennyiségét, vagy
éppen energiahatékony berendezéseket készítünk, a Carrier mindig figyel a környezetre. Számunkra ez
természetes.
A Carrier ebben a kérdésben a kezdetek óta vezető szerepet kapott. Nem csak az innovatív termékei miatt,
de azért is, mert cégünk magas színvonalat állít fel környezettudatosság terén. 1994 óta vezetjük az iparágat
az ózonkárosító hűtőközegek visszavonásában és emellett földünk leginkább energia hatékony fűtő, hűtő és
légkondicionáló berendezéseit hozzuk létre.
Cégünk gondolkodásának alapja, hogy megőrizzük földünk energiahordozóit és épségét. Számunkra nagyon
fontos, hogy szem előtt tartsuk a jelen komfortját és a jövő egészségét is.
A Carrier gyárak Charlotte-ban, North Carolina-ban és Huntington-ban, Indiana a 10. és 11. helyet kapták az
Energy and Environmental Design (LEED) Existing Building certification vezetésében, először a fűtés és a
légkondicionálás, később a hűtés miatt.
A Carrier 1988 óta csökkenti a gyárak energiafelhasználását és 1997-ben már szélesebb körben átvette a
szigorúbb környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági megkötéseket. 2003-ban a Carrier a United
Technologies Corp. részeként, az első volt a fűtés, hűtés és légkondicionálás terén, aki csatlakozott a U.S.
EPA Climate Leaders programhoz, azzal, hogy bemutatta eddigi kibocsátásait és egy változtatási tervezetet
nyújtott be. 2000-től 2009-ig a Carrier 76%-al csökkentette a légszennyezést, és 52%-al a vízhasználatot.
2006-óta 33%-al csökkent az üvegház hatású gázok kibocsátása.

ELKÖTELEZETTSÉG

VEZETŐ SZEREP

Zöld termékek, csakis egy zöld cégtől
származhatnak
Mi a Carriernél nagyon figyelünk
környezettudatosságunkra és ez meglátszik
a termékeinkben, ezáltal vásárlóink
mindennapjaiban.
Széleskörű környezet- és egészségvédelmi
programunk már több mint 20 éve fut. Ezért
voltunk képesek 2006-ról 2011-re
lecsökkenteni az üvegház hatású gázok
mennyiségét 35%-al és vízfogyasztásunkat
27%-al. 3 gyárunk is rendelkezik az U.S.
Green Building Council® által LEED®
értékeléssel.

A kezdetektől fogva a Carrier úttörője volt az
iparágnak. Cégünk nem csak az iparnak ad
útmutatást, de a berendezések
fenntarhatóságában is.
Willis Carrier mozgatója volt a
környezettudatos gyártásnak. Termékeink
precíz technológiájukkal felesleges
energiahasználat nélkül működnek, ezzel a
jövő generációira is gondolva. A
környezettudatos gondolkodás ma is egyik
alapvető pillérét képezi cégünknek és
folyamatosan emeljük az iparág színvonalát
megoldásaink megosztásával..

8

Napjainkban a
Carrier hat átfogó
kategóriára figyel
kifejezetten:

• Üvegházhatású gázok kibocsátása
• Légszennyezés
• Vízhasználat
• Anyaghasználat
• Pazarlás, szennyezés
• Biztonság

INNOVÁCIÓ

FEJLESZTÉSEK

A Carrier termékek a felhasznált energiát
hasznos munkává alakítják át. Kutatásaink
célja, hogy olyan berendezéseket hozzunk
létre, amelyek minél kevesebb nyersanyagot
használnak fel és minél kevesebb káros
anyagot bocsássanak ki.
Mi a Carrier-nél termékeinket
környezettudatosan gyártjuk le. Majdnem
minden kategóriában
energiatakarékosságban kimagasló
berendezésekkel rendelkezünk.
Folyamatosan figyelünk a fejlesztésekre és
innovációkra, hogy a leghatékonyabb és
fenntarthatóbb eszközöket biztosítsuk
vásárlóink számára.

A folyamatos fejlődés a dizájn és gyártás
terén magasabb minőséget biztosít
vásárlóink számára és megkönnyítjük
mindennapi életüket, komfortosabbá téve
azt.
A "tökéletesítés" szó írja le legjobban
céljainkat és fejlesztéseinket termékeink,
szolgáltatásaink, vásárlóink számára nyújtott
szakmai tapasztalatunk és
környezettudatosságunk terén. Célunk, hogy
emeljük az emberek életminőségét a
belterek hőmérsékletének klímákkal való
szabályozásával, az élelmiszerek
tartósításával és folyamatos kutatásunkkal a
zöldebb jövő felé.

Megnövelt ENERGIA és PÉNZMEGTAKARÍTÁS
Carrier 3D DC Inverter a berendezések hatékonyságát és energiatakarékosságát növeli meg. Az egységek
egy mikroprocesszorral vannak felszerelve, amelyek az extrém hőmérsékletek mellett is lehetővé teszik a
maximális komfortot és hatékonyságot. Eredményképpen vásárlóink maximális komfortot élvezhetnek,
anélkül, hogy a fogyasztás miatt kéne aggódniuk.

Maximális energiatakarékosság és komfort

A Carrier termékek -15 és +46 °C között biztosítanak hatékony
működést és energiatakarékosságot.
Rendkívül csendes inverter kompresszorokat használnak, amelyek
több sebességen tudnak működni, a precíz hőmérsékleti
beállításokért, és az akár 70%-os energiamegtakarításért, erőteljes
páramentesítésért.
A kompresszor sebessége automatikusan működik, így csak akkor
használ energiát, amikor az szükséges.
A beltéri és a kültéri ventilátorok DC motorral vannak felszerelve, a
további energiamegtakarításért.

Kevesebb zaj, pontosabb hőmérséklet szabályzás
A nagyobb hatékonyság és komfort érdekében, mind a beltéri-, mind a kültéri egységek elektronikusan
vannak szabályozva a kívánt hőmérséklet eléréséhez.
A kültéri elektronikusan szabályozott ventilátor 5 különböző sebességen tud működni. Ez lehetővé teszi,
hogy az eszköz számára a célhőmérsékletet a lehető leggyorsabban elérje, mindemellett
energiahatékonyan működve, a zajszintet a minimálisra csökkentve.
A beltéri ventilátor 12 sebességgel rendelkezik, ami maximális pontosságot eredményez,
halk működés mellett.

A légkondicionálót hosszú órákig futtathatja anélkül, hogy aggódnia kellene
az energiaszámla miatt, mivel automatikusan beállítja a kompresszor
sebességét, hogy megfeleljen az Ön igényeinek!

A CARRIER MAGAS HATÉKONYSÁGGAL ÉS TELJESÍTMÉNNYEL, EUROVENT MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZIK!
A Carrier aktívan részt vesz az Eurovent tanúsítványok kidolgozásában a szabványok kialakításában
és a globális kompatibilitás elérésében.

*

*

Azokon a termékeken, amelyek
rendelkeznek Eurovent
Tanúsítvánnyal, megtalálható az
Eurovent minősítés logó.

Mi az az Eurovent tanúsítvány
Az Eurovent Minősítés tanúsítja a légkondicionáló és
hűtőberendezések teljesítményértékeit az európai és
nemzetközi szabványok szerint. A cél az, hogy
megteremtsük a vásárlók bizalmát azáltal, hogy
kiegyensúlyozzuk a versenyfeltételeket minden gyártó
számára, és növeljük az ipari teljesítményértékelések
integritását és pontosságát.
Ha egy termék Eurovent tanúsítvánnyal rendelkezik, a
végfelhasználók biztosak lehetnek abban, hogy a
berendezés a tervezési előírásoknak megfelelően fog
működni, az energiaköltségek helyesen jelennek meg,
ezért a szállított termék megfelel az előírásoknak.
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Mobil APP

A ÖN KEZÉBEN VAN AZ IRÁNYÍTÁS!
A Carrier egységek Wi_Fi hálózaton keresztül akár mobilja segítségével is irányíthatóak!
A Wi-Fis irányítás lehetővé teszi önnek hogy eszközét bármikor ki- és be kapcsolhassa, a hőmérsékletet megváltoztassa
beprogramozzon funkciókat, hogy mire hazaér otthonában a tökéletes klíma uralkodjon.
Szeretteiről is gondoskodhat az APP segítségével akár hosszabb távollétek alkalmával is. Moblija segítségével bármikor
beállíthatja nekik a megfelelő hőmérsékletet

Ideális hotelekbe és otthonokba, ahol akár több légkondicionáló egység is van!
Az alkalmazással klímaberendezéseit egymástól függetlenül is kezelheti. Az app szinkronizálni tud a
berendezéseivel és kedve szerint elnevezheti őket, hogy mindig tudja melyik egységet állította át.
Az alkalmazás Androidra és IOS-ra is elérhető.

Hogyan használja a Wi-Fi szettet:
1. Csatlakoztassa a Wi-Fi sticket (opcionális) az USB csatlakozóba az elülső panel alatt.
2. Töltse le a “Carrier air conditioner” alkalmazást Google Play store-ról vagy App Store-ról.
3. Kattintson a “Create Account”-ra és írja be email címét és jelszavát.
4. Kapni fog egy emailt, ebben a levélben kattintson a linkre és aktiválja a fiókját
5. Kapcsolja be klímáját és nyomja meg a “LED” gombot 7 -szer. A kijelző villogni fog és megjelenik az “AP”.
6. Nyissa meg mobilján az alkalmazást és kövesse az utasításokat, hogy eszközét hozzáadhassa fiókjához.

Kattintson a kijelzőre és állítsa be a
kívánt hőmérsékletet.

• Kapcsolja eszközét ki- és be.
• Válasszon funkciót: Auto, Cooling,
Heating, Drying, or Fan mode
• Válasszon ventilátor sebességet(fan speed)
• Aktiválja a Turbó módot(Turbo mode)
• Aktivála az Eco módot
• Állítsa be a terelőlapokat
• Hőmérsékletskála beállítása (Celcius or
Fahrenheit)

Menü használat:
• Időzítő állítása
• Sleep mód állítása
• Ellenőrizze eszközének működését
• Nevezze el eszközét
• Aktiválja a 8°C -os fűtő funkciót

Kék a hűtó funkció, zöld az auto funkció és a piros a fűtő funkció.
*Pontosabb leírásokért tekintse meg a használati útmutatót.

ÉLVEZZE A JOBB LEVEGŐ MINŐSÉGÉT!
A Carrier klímaberendezések fejlett szűrőkkel vannak felszerelve, hogy Ön és környezete
csak a legtisztább levegőt lélegezze!
TRIPLA SZŰRŐ:

5 SZINTŰ SZŰRŐ

A levegő beáramlása után az előszűrő eltávolítja a port
és a nagyobb részecskéket.
A HEPA és a hideg katalisztikus szűrő eltávolítja az apróbb
szemcséket és a pollent, a kellemetlen szagok eltüntetése
mellett.

Az 5 szintű szűrővel rendelkező Carrier berendezések
csakis a legtisztább levegőt juttatják Önhöz. A
beáramló levegő nagyobb szemcséit, port és állati
szőröket az ELŐSZŰRŐ fogja fel. Az ANION filter
negatív töltésű ionokat enged a levegőbe, felfrissítve
azt. A C-Vitamin filter egészségesebbé teszi a bőrt. A
HEPA és a hideg KATALISZTIKUS szűrő eltávolítja az
apróbb részecskéket és a pollent, továbbá semlegsíti
a kellemetlen szagokat.

5 szintű szűrő

Tripla szűrő

• Előszűrő
• Előszűrő

• Anion szűrő

• HEPA Szűrő

• C Vitamin szűrő

• Hideg katalisztikus
filter

• HEPA szűrő
• Hideg Katalisztikus
szűrő

Anion Filter (Ionizáló Filter):

HEPA Filter:

Az ANION szűrő negatív ionokat enged ki, felfrissítve az
átáramló levegőt.

A HEPA szűrő felelős a pollen, por és más
légszennyező anyagok felfogásáért. A Szűrő
randomizált szálakkal rendelkezik, mely nagyon
hatékonyan meggátolja a legapróbb részecskék
átjutását is. A szűrő létrehozza Ön számára a
lehető legtisztább levegőt.

Hideg Katalisztikus Szűrő:

C Vitamin Szűrő:

Ez a filter kiszűri a káros anyagokat a levegőből és
semlegesíti a kellemetlen szagokat is. Hatékonyságából
nem veszít az idő múlásával és akár vízzel is le lehet
tisztítani.

Ez a szűrő antioxidáns hatással rendelkezik és kiváló
hatással van a bőrre és annak feszességére is. A C
Vitamin szűrő megőrzi bőrének egészséges színét és
hidratációját, emellett a ráncosodás folyamatát is
lelassítja.

ELŐSZŰRŐ:

IONIZÁLÓ:

Az előszűrő kiszűri a legnagyobb mennyiségben
megtalálható részecskéket, megóvva
klímaberendezésének belsejét portól és különböző
részecskéktől.

Az ionizáló negatív töltésű részecskéket ereszt a
levegőbe, felfrissítve azt, ezáltal megnöveli a
levegő komfortérzetét.

Hideg Katalisztikus Szűrő

HEPA Szűrő

C Vitamin Szűrő

Anion Szűrő

ÉLVEZZE A JOBB LEVEGŐ MINŐSÉGÉT!
A Carrier klímaberendezések fejlett szűrőkkel vannak ellátva, amelyek javítják a helyiségek
levegőminőségét.

Nagyobb teljesítményű hűtés

Alacsony környezeti fűtés

Új Archimedes kimeneti spirálháló, amely
5,6% -kal növeli a légáramlást a jobb
hőátadási hatékonyság érdekében.

A Carrier alacsony környezeti hőmérsékletű
frekvenciaváltó technológiája rendkívül
alacsony külső hőmérsékleten is jó fűtést
biztosít, így a hideg téli napokon is melegben
érezheti magát. A fejlett inverter technológia
ellenáll a legszélsőségesebb időjárási
viszonyoknak. A komfortos és meleg
hőmérsékletet akkor is élvezheti, ha a külső
hőmérséklet -25 ° C.

Alacsony környezeti hűtés
Alacsony környezeti hőmérséklet esetén a
kültéri ventilátor fordulatszáma a
kondenzátor hőmérsékletének
megfelelően változtatható, és a
klímaberendezés -25 ° C hőmérsékleten is
zökkenőmentesen működhet.
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GOLDEN FIN
A hőcserélők egyedülálló korróziógátló aranybevonata ellenáll a sós levegőnek, az esőnek és más korróziót
elősegítő hatásoknak. Hatékonyan megakadályozza a baktériumok elterjedését és javítja a hőhatást. A
Golden Fin 5-rétegű precíziós szerkezete korróziógátló és öntisztító funkcióval rendelkezik a nagyobb
hőátadási hatékonyság érdekében.

Komfortos légáramlás
Kellemes légáramlás, amely meleg levegőt
fúj egészen a lábujjakig, és a szoba
minden sarkában érezhető. Hűvös levegő a
mennyezetig, élvezze a természetesebb
hűvösséget környezetében.

INNOVATÍV JELLEMZŐK
A Carrier termékek megfelelnek a legmagasabb minőségi elvárásoknak és széleskörű
funkcióikkal lehetővé teszik a maximális komfort érzetet.
Emellett a Carrier termékek további komfortnövelő és energiamegtakarító funkciókkal rendelkeznek.

Levegő minősége:
5 Szintű Szűrő:

HEPA Szűrő:
A HEPA szűrő felelős a pollen, por és más
légszennyező anyagok felfogásáért. A Szűrő randomizált
szálakkal rendelkezik, mely nagyon hatékonyan
meggátolja a legapróbb részecskék átjutását is. A szűrő
létrehozza Ön számára az lehető legtisztább levegőt.

Az 5 szintű szűrővel rendelkező Carrier
berendezések csakis a legtisztább levegőt juttatják
önhöz. A beáramló levegő nagyobb szemcséit, port és
állati szőröket az ELŐSZŰRŐ fogja fel. Az ANION filter
negatív töltésű ionokat enged a levegőbe, felfrissítve azt.
A C-Vitamin filter egészségesebbé teszi a bőrt. A HEPA és
a hideg KATALISZTIKUS szűrő eltávolítja az apróbb
részecskéket és a pollent, továbbá semlegsíti a
kellemetlen szagokat.

Előszűrő:
Az előszűrő kiszűri a legnagyobb mennyiségben
megtalálható részecskéket, megóvva
klímaberendezésének belsejét portól és különböző
részecskéktől.

Hideg Katalisztikus Filter:
Ez a filter kiszűri a káros anyagokat a
levegőből és semlegesíti a kellemetlen szagokat is.
Hatékonyságából nem veszít az idő múlásával és akár
vízzel is le lehet tisztítani.

ANION Szűrő:

Nano-Photo Réz-Cink Szűrő:

Felfrissíti az önt körülvevő levegőt.

Szagtalanít és tisztább levegőt biztosít.

Tripla Filter:
A levegő beáramlása után az előszűrő
eltávolítja a port és a nagyobb részecskéket.
A HEPA és a hideg katalisztikus szűrő eltávolítja az
apróbb szemcséket és a pollent, a kellemetlen szagok
eltüntetése mellett.

Vit

C

C Vitamin Filter:
Ez a szűrő antioxidáns hatással rendelkezik
és kiváló hatással van a bőrre és annak
feszességére is. A C Vitamin szűrő megőrzi
bőrének egészséges színét és hidratációját,
emellett a ráncosodás folyamatát is
lelassítja.

Ionizáló:
Az ionizáló negatív töltésű részecskéket ereszt
a levegőbe, felfrissítve azt és a levegő komfortérzetét
megnöveli vele.

Enegiamegtakarítás:
ECO-Mód:
Az ECO funkció használatával a normális
működéshez képest akár 60% energiát is megtakaríthat.
Az eszköz automatikusan beállítja a ventilátor és a
kompresszor sebességét. Ez a funkció 8 óra után
automatikusan kikapcsol. ECO funkcióban a választott
hőmérséklet 24 és 30 °C között lehet.

3D DC Inverter:
A beltéri egység fel van szerelve egy DC
ventilátor motorral. A kültéri egység is DC technológiával
rendelkezik, amely lehetővé teszi a maximális
hatékonyságot és energiamegtakarítást.

Elektromos Expanziós Szelep:
Az EESZ kontrollálja a hűtőközeg mennyiségét.
Hatékonyabbá teszi és emellett csökkenti az eszköze
energiafelhasználását.

1W

Sleep Mód::
Ez a funkció energiát takarít meg és megnöveli az
éjszakai komfortérzetet. A beállított hőmérséklet 1°C-al
növekedik óránként hűtő módban és1°C -al óránként
fűtő módban, működésének első 2 órájában. Az egység a
célhőmérsékletet
5
óráig
megtartja,
miután
automatikusan kikapcsolja önmagát.

1 W-os készenlét:

Intelligens ON-OFF Technológia:

Az egység kevesebb mint 1W-ot használ
fel készenléti módban. Az intelligens
automatikája önállóan energiamegtakarítást is
végez.

Az intelligens technológia magától Standby
módba lép energiamegtakarítás céljából.
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Komfort:
Wi-Fi Ready:
Egy stick segítségével az Interneten keresztül
eszközén beállíthatja a kívánt hőmérsékletet, vagy
funkciókat, akár még az előtt is, mielőtt hazaérne.

Alacsony környezeti hőmérséklet
melletti üzemelés:
Fűtési módban a kültéri egység körül a hőmérséklet akár
8°C is lehet. Ez az üzemmód a folyamatos 8°C-os
hőmérséklet fenntartásával megelőzi a berendezés
fagyosodását. Ez akkor hasznos, ha rendkívül hideg
időjárás esetén a házat hosszabb időn át nem használják.

Turbó üzemmód:
A turbó funkció 30 percen át maximális sebességgel
üzemelteti a ventilátort, így gyorsan és hatékonyan lehűti
vagy felmelegíti a helyiséget.

Időzítő:
Beállíthatja, hogy eszköze egy adott időtartamon
belül milyen funkción fusson.

Wi-Fi applikáció:
Az APP segítségével, vagy interneten keresztül
eszközén bármikor végezhet beállításokat, az ideális
környezet megteremtéséért.

Követés:
A távirányítóba épített hőérzékelő érzékeli a
környező hőmérsékletet. Az egység képes a helyiség
hőmérsékletének pontosabb beállítására, így az Ön
kényelme biztosítva van.

Víz-szivattyú:
Minőségi víz-szivattyú (Egyesültt Királyságban készült)
speciálisan a Carrier termékekhez gyártva.

Memória:
Az egység megjegyzi a lamellák legutóbb
beállított helyzetét a következő bekapcsolásig.

Szárító mód:

Halk mód:

Ötletes és költséghatékony megoldás a
ruhaszárításra.

Csendes módban a beltéri ventilátor
szuperhalk üzemmódban működik, a beltéri
zajszint rendkívül alacsony.

Automatikus legyezés:
A távirányítóval kiválasztható a légáramlás
pontos iránya, mivel az egység motoros terelőlapokkal
van felszerelve.

Öntisztítás:
A beltéri egység az egység kikapcsolása után is
szárítás üzemmódban működik, megszárítja a beltéri
párologtatót, így a működés tiszta és egészséges marad.

Távirányító lezárása:
A távirányító lezárható, így a kívánt beállítások akkor is
megmaradnak, ha a távirányító egy gyermek vagy egy másik
felnőtt kezébe kerül.

Nagy fényerejű kijelző:
A távirányító a láthatóság érdekében
háttérvilágítású LCD-kijelzőt tartalmaz.

Megbízhatóság:
Elektromos feszültség védelem:
Az egység 230 V alatti és feletti feszültség
esetén is képes üzemelni. A légkondicionáló 168 és 264 V
közötti feszültség esetén működik, így védve van az e
határok közé eső feszültségingadozásokkal szemben

Automatikus jégmentesítés:
Alacsony környezeti hőmérséklet esetén
megakadályozza a kültéri hőcserélő jegesedését, hogy
hatékonyabb legyen a fűtés.

Eurovent minősítés:
Az Eurovent minősítés az európai és nemzetközi
szabványoknak megfelelően osztályozza a légkondicionáló és hűtő
termékek teljesítményét és hatékonyságát. A cél a felhasználói
bizalom kialakítása a gyártók versenyterének kiegyenlítése, valamint
az ipari teljesítménybesorolások integritásának és pontosságának
növelése által.

Alacsony hőmérsékleti üzemelés:
A beépített alacsony környezeti hőmérséklet
melletti üzemeltetést megvalósító készlet segítségével a
kültéri ventilátor sebessége automatikusan változik a
kondenzációs hőmérsékletnek megfelelően. A
légkondicionáló akár -15°C-os külső hőmérséklet esetén
is képes a hűtési művelet elvégzésére.

Öndiagnosztika és automatikus védelem:
A normálistól eltérő működés vagy
alkatrészhiba esetén az egység a rendszer védelmének
érdekében automatikusan kikapcsol. Eközben
megjeleníti a védelmi- vagy hibakódot, így lehetővé teszi
a gyors szervizelést.

Túlfolyásvédelem:

Automatikus újraindítás:

Amikor a párátlanító tartálya megtelt, az
egységek automatikusan kikapcsolnak.

Az egység áramkimaradás esetén automatikusan
újraindul, megtartva minden előző beállítást.

Kényelem otthonában

Carrier otthoni rendszerek
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OTTHONI KÉNYELEM MEGOLDÁSOK
A Carrier innovatív technológiájával milliónyi embernek segít, hogy
otthonában megfelelő környezetet teremtsen.

CSENDES KONZISZTENCIA OTTHON
A Carrier otthoni kényelmi megoldások állandó hőmérsékletet,
páratartalmat és levegőminőséget biztosítanak szobáról szobára,
óráról órára és percről percre.

ENERGIAHATÉKONY FŰTÉS ÉS
LÉGKONDICIONÁLÁS
A Carrier termékek az egész világon a leghatékonyabb és legmegbízhatóbb
termékek közé tartoznak.

VÁSÁRLÁS & TELEPÍTÉS
UTÁNI TÁMOGATÁS
A szakszerű telepítés elengedhetetlen eszközének megfelelő működéséhez.
Partnereink az ön kényelmét és személyes kéréseit szem előtt tartva szerelik
be az eszközöket. A Carrier szakembereire támaszkodhat a vásárlás utáni
támogatásban is.

BELTÉRI LEVEGŐ MINŐSÉG
A tiszta levegő elengedhetetlen egy egészséges otthonban. Ezért a Carrier
a levegőminőséggel kapcsolatos megoldások széles skáláját kínálja,
amelyek segíthetnek csökkenteni vagy akár kiküszöbölni számos allergént
és káros légszennyező anyagot.
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MONO
SPLIT
RENDSZEREK

Otthoni fűtési és hűtési szakértelem

Inverter Hi-Wall

Intelligens
Szem

Hűtőközeg
szivárgás
érzékelése

Öntisztítás
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Wi-Fi

Erőteljes Fűtés
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Főbb jellemzők

Inverter Hi-Wall |

EUROVENT MINŐSÍTÉS:

ALVÓ MÓD:

Az Eurovent minősítés az európai és nemzetközi
szabványoknak megfelelően osztályozza a
légkondicionáló és hűtő termékek teljesítményét és
hatékonyságát. A cél a felhasználói bizalom
kialakítása a gyártók versenyterének kiegyenlítése,
valamint az ipari teljesítménybesorolások
integritásának és pontosságának növelése által.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló az
első 2 órában óránként 1°C-kal automatikusan
fokozza a hűtést vagy csökkenti a fűtést, a következő
5 órában készenléti üzemmódban legyen, majd
kikapcsoljon.

3D DC INVERTER:
A beltéri egység fel van szerelve egy DC ventilátor
motorral. A kültéri egység is DC technológiával
rendelkezik, amely lehetőve teszi a maximális
hatékonyságot és energiamegtakarítást.

CSENDES ÜZEMMÓD:
Csendes módban a beltéri ventilátor szuperhalk
üzemmódban működik, és a beltéri zajszint rendkívül
alacsony.

ÖTFÉLE SZŰRŐ:
Az öt műveleti szűrővel ellátott Carrier
légkondicionáló egységek jobb levegőminőséget
biztosítanak öt különböző szűrő pozitív hatásainak
kombinálásával. A levegő először áthalad az
előszűrőn, amely nagy részecskéket, por és
kisállat szőrzetet fog rögzíteni. Az ANION szűrő
negatív ionokat bocsát ki, amelyek újraélesztik a
levegőt. A C-vitamin szűrő jótékony hatással van a
bőr szilárdságára és rugalmasságára. A HEPA és
a hideg katalizátor szűrők kisebb részecskéket és
pollent szívnak fel, és szagtalanító hatásúak, és
frissítő beltéri környezetet biztosítanak.

IDŐZÍTŐ:
Beállíthatja, hogy eszköze egy adott időtartamon
belül milyen funkción és milyen hőmérsékleten
működjön.

FOLLOW ME MÓD (KÖVETÉS):

ÖNTISZTÍTÁS:

A távirányítóba épített hőérzékelő érzékeli a környező
hőmérsékletet. Az egység képes a helyiség
hőmérsékletének pontosabb beállítására, így az Ön
kényelme biztosítva van.

A beltéri egység az egység kikapcsolása után is
szárítás üzemmódban működik, megszárítja a beltéri
párologtatót, így a működés tiszta és egészséges
marad.

ECO-MÓD:

ÖNDIAGNOSZTIKA ÉS
AUTOMATIKUS VÉDELEM:

Az ECO funkció használatával a normális
működéshez képest akár 60% energiát is
megtakaríthat. Az eszköz automatikusan beállítja a
ventilátor és a kompresszor sebességét. Ez a funkció
8 óra után automatikusan kikapcsol. ECO funkcióban
a választott hőmérséklet 24 és 30 °C között lehet.

A normálistól eltérő működés vagy alkatrészhiba
esetén az egység a rendszer védelmének érdekében
automatikusan kikapcsol. Eközben megjeleníti a
védelmi- vagy hibakódot, így lehetővé teszi a gyors
szervizelést.
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Műszaki információk

Inverter Hi-Wall | PLATINUM 42QHP-E8S
KÜLTÉRI EGYSÉG

42QHP/38QHP09E8S

42QHP/38QHP12E8S

Hűtőteljesítmény

kW

2.64 (1.0-4.1)

3.52 (1.0-4.7)

Fűtőteljesítmény

kW

4.20 (0.8-5.1)

4.20 (0.8-6.3)
4,2

Fűtőteljesítmény -7°C-on

kW

3,8

Fűtőteljesítmény -10°C-on

kW

3,6

4,1

Fűtőteljesítmény -15°C-on

kW

3,5

3,8

Fűtőteljesítmény -20°C-on

kW

2,9

3,1

Fűtőteljesítmény -25°C-on

kW

2,7

3

Hűtési hőmérséklet-tartomány

°C

-25~46

-25~46

Fűtési hőmérséklet-tartomány
SEER / SCOP (meleg) / SCOP (átlagos) / SCOP (hideg)

°C

-25~24

-25~24

W/W

9.3 / 6.2 / 5.2 / 4.2

9.0 / 6.2 / 5.2 / 4.2

Energiaosztály

A+++ / A+++ / A+++ / A+

A+++ / A+++ / A+++ / A+

kWh

100 / 700 / 647 / 1266

137 / 700 / 647 / 1266

Névleges áramerősség (hűtés)

A

3,1

3,7

Névleges felvett teljesítmény (hűtés)

W

510

800

Éves energiafogyasztás

Névleges áramerősség (fűtés)

A

4

4

Névleges felvett teljesítmény (fűtés)

W

890

890

Hűtőközeg mennyisége

kg

0,87

0,87

Folyadék oldal/ Gáz oldal

inch

1/4" / 3/8"

1/4" / 3/8"

Általános csőhossz

m

5

5

Min csőhossz

m

3

3

Max csőhossz

m

25

25

Max különbség

m

10

10

g/m

12

12

220-240V~, 50/60Hz

220-240V~, 50/60Hz

42QHP09E8S

42QHP12E8S

További gáztöltet
Feszültség, Hz

BELTÉRI EGYSÉG
Hangteljesítmény

dB(A)

60

60

Hangnyomás (magas/közepes/alacsony/csendes)

dB(A)

41/38/26/21

42/39/28/22

m3/h

540/460/340/190

570/490/360/210

kg

13

13

mm

895×248×298

895×248×298

Légáramlás (magas/közepes/alacsony/csendes)
Súly
Méretek (szélességXmélységXmagasság)

KÜLTÉRI EGYSÉG

38QHP09E8S

38QHP12E8S

Hangteljesítmény

dB(A)

61

63

Hangnyomás

dB(A)

58

58

m3/h

2000

2000

Légáramlás
Súly
Méretek (szélességXmélységXmagasság)

kg

36.5

36.5

mm

800×333×554

800×333×554

Megjegyzés
* Hang adat hűtés módban
*-7°C/-15°C/-25°C fűtés szabad frekvencián

3D DC inverter

Wi-Fi

Golden Fin

Távvezérlő fényes kijelző

HEPA szűrő

Hideg Katalizátor szűrő

C-Vitamin szűrő

ANION szűrő (ionizáló)

Follow Me funkció (követés)

* Előzetes adatok

* Előzetes adatok

Általános jellemzők











Alvó mód

ECO

Turbo

Vízszintes legyezés funkció

Időzítő

Szárító mód

Csendes üzemmód

Öntisztítás
Auto-diagnosztika és
védelem
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Auto leolvasztás

Auto újraindítás

Elektromos feszültség védelem

Alacsony hőmérsékletű üzemelés

Memória

Távírányító zárolás

Hűtőközeg szivárgás érzékelés

1W készenléti mód










Inverter Hi-Wall

Golden
Fin

Öntisztítás

Hűzőközeg
szivárgás
érzékelés
27

Wi-Fi

Ultra Magas Energia Hatékonyság
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Főbb funkciók

Inverter Hi-Wall |

EUROVENT MINŐSÍTÉS

ECO-MÓD:

Az Eurovent minősítés az európai és nemzetközi
szabványoknak megfelelően osztályozza a
légkondicionáló és hűtő termékek teljesítményét és
hatékonyságát. .

Az ECO funkció használatával a normális
működéshez képest akár 60% energiát is
megtakaríthat. Az eszköz automatikusan beállítja a
ventilátor és a kompresszor sebességét. Ez a
funkció 8 óra után automatikusan kikapcsol. ECO
funkcióban a választott hőmérséklet 24 és 30 °C
között lehet.

3D DC INVERTER:

ALVÓ MÓD:

A beltéri egység fel van szerelve egy DC ventilátor
motorral. A kültéri egység is DC technológiával
rendelkezik, amely lehetőve teszi a maximális
hatékonyságot és energiamegtakarítást.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló az
első 2 órában óránként 1°C-kal automatikusan
fokozza a hűtést vagy csökkenti a fűtést, a következő
5 órában készenléti üzemmódban legyen, majd
kikapcsoljon.

WI-FI:

CSENDES ÜZEMMÓD:

Egy vagy több egységet vezérelhet, és beállíthatja a
hőmérsékletet, az üzemmódot vagy az ütemezési
műveletet bárhonnan az interneten keresztül.

Csendes módban a beltéri ventilátor szuperhalk
üzemmódban működik, és a beltéri zajszint rendkívül
alacsony.

ÖTFÉLE SZŰRŐ:

ÖNTISZTÍTÁS:

Az öt műveleti szűrővel ellátott Carrier
légkondicionáló egységek jobb levegőminőséget
biztosítanak öt különböző szűrő pozitív hatásainak
kombinálásával. A levegő először áthalad az
előszűrőn, amely nagy részecskéket, por és kisállat
szőrzetet fog rögzíteni. Az ANION szűrő negatív
ionokat bocsát ki, amelyek újraélesztik a levegőt. A
C-vitamin szűrő jótékony hatással van a bőrök
szilárdságára és rugalmasságára. A HEPA és a
hideg katalizátor szűrők kisebb részecskéket és
pollent szívnak fel, és szagtalanító hatásúak, és
frissítő beltéri környezetet biztosítanak.

A beltéri egység az egység kikapcsolása után is
szárítás üzemmódban működik, megszárítja a beltéri
párologtatót, így a működés tiszta és egészséges
marad.

FOLLOW ME ÜZEMMÓD (KÖVETÉS)
A távirányítóba épített hőérzékelő érzékeli a környező
hőmérsékletet. Az egység képes a helyiség
hőmérsékletének pontosabb beállítására, így az Ön
kényelme biztosítva van.
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Műszaki információk

Inverter Hi-Wall | INFINITY PREMIUM
KÜLTÉRI EGYSÉG

42QHB/38QHB09D8S

42QHB/38QHB12D8S

42QHB/38QHB18D8S

42QHB/38QHB24D8S

Hűtőteljesítmény

kW

2.64 (1.0~3.2)

3.52 (1.0~4.1)

5.28 (1.8~6.1)

7.04 (2.6-8.4)

Fűtőteljesítmény

kW

2.80 (0.9~3.6)

3.80 (0.9~4.7)

5.50 (1.4~6.8)

7.60 (1.5-9.4)

Fűtőteljesítmény -7°C-on

kW

2,9

3,0

3,7

6,3

Fűtőteljesítmény -15°C-on

kW

2,3

2,4

3,1

5,7

Fűtőteljesítmény -20°C-on

kW

2,0

2,0

2,7

4,9

Hűtési hőmérséklet-tartomány

°C

-15~46

-15~46

-15~46

-15~46

Fűtési hőmérséklet-tartomány

°C

-15~24

-15~24

-15~24

-15~24

7.1 / 5.1 / 4.0

6.8 / 5.1 / 4.0

6.4 / 5.1 / 4.0

6.4 / 5.1 / 4.0

A++ / A+++ / A+

A++ / A+++ / A+

A++ / A+++ / A+

A++ / A+++ / A+

130 / 824 / 875

181 / 851 / 945

289 / 1400 / 1365

385 / 1730 / 1785

A

3,30

5,30

7,30

10,30

W

740

1200

1630

2320

A

3,20

4,80

6,60

9,70

W

720

1100

1480

2200

SEER / SCOP (meleg) / SCOP (átlagos) / SCOP (hideg)
Energiaosztály
Éves energiafogyasztás
Névleges áramerősség (hűtés)

W/W
kWh

Névleges felvett teljesítmény (hűtés)
Névleges áramerősség (fűtés)
Névleges felvett teljesítmény (fűtés)
Hűtőközeg mennyisége
Folyadék oldal/ Gáz oldal
Általános csőhossz

kg
inch

0,80

1,25

1,60

1/4" / 3/8"

1/4" / 1/2"

3/8" / 5/8"

m

5

5

5

5

m

3

3

3

3

m

25

25

30

40

m

10

10

20

20

g/m

12

12

12

24

220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

42QHB24D8SW

Min csőhossz
Max csőhossz
Max különbség
További gáztöltet

0,70
1/4" / 3/8"

Feszültség, Hz

BELTÉRI EGYSÉG

42QHB09D8SW

42QHB12D8SW

42QHB18D8SW

Hangteljesítmény

dB(A)

55

57

60

63

Hangnyomás (magas/közepes/alacsony/csendes)

dB(A)

38/31/23/20

39/32/23/21

42/33/27/21

46/40/30/26

m3/h

420/310/230/150

530/470/290/170

750/510/420/330

1050/750/560/450

7.3 / 9.7

8.2 / 10.7

10.8 / 14.1

12.9 / 16.5

722×187×290

802×189×297

965×215×319

1080×226×335

Légáramlás (magas/közepes/alacsony/csendes)
Súly

kg

Méretek (szélességXmélységXmagasság)

mm

KÜLTÉRI EGYSÉG

38QHB09D8S

38QHB12D8S

38QHB18D8S

38QHB24D8S

Hangteljesítmény

dB(A)

61

62

65

68

Hangnyomás

dB(A)

56

56

57

59

m3/h

1900

1900

2100

2700

Légáramlás
Súly

kg

Méretek (szélességXmélységXmagasság)

mm

27.0 / 29.5

27.0 / 29.5

37.0 / 40.0

50.0 / 53.5

770×300×555

770×300×555

800×333×554

845×363×702

Megjegyzés
* Hang adat hűtés módban
*-7°C/-15°C/-25°C fűtés szabad frekvencián

* Előzetes adatok

Általános jellemzők
3D DC inverter

Wi-Fi

Golden Fin

Távvezérlő fényes kijelző

HEPA szűrő

Hideg Katalizátor szűrő

C-Vitamin szűrő

ANION szűrő (ionizáló)

Follow Me funkció (követés)











Alvó mód

ECO

Turbo

Vízszintes legyezés funkció

Időzítő

Szárító mód

Csendes üzemmód

Öntisztítás
Auto-diagnosztika és
védelem
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Auto leolvasztás

Auto újraindítás

Elektromos feszültség védelem

Alacsony hőmérsékletű üzemelés

Memória

Távírányító zárolás

Hűtőközeg szivárgás érzékelés

1W készenléti mód










Inverter Hi-Wall

Golden
Fin

Hűzőközeg
szivárgás
érzékelés
31

Öntisztítás

Nagyszerű teljesítmény és beltéri minőség
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Főbb funkciók

Inverter Hi-Wall |

EUROVENT MINŐSÍTÉS

ECO-MÓD:

Az Eurovent minősítés az európai és nemzetközi
szabványoknak megfelelően osztályozza a
légkondicionáló és hűtő termékek teljesítményét és
hatékonyságát. .

Az ECO funkció használatával a normális
működéshez képest akár 60% energiát is
megtakaríthat. Az eszköz automatikusan beállítja a
ventilátor és a kompresszor sebességét. Ez a
funkció 8 óra után automatikusan kikapcsol. ECO
funkcióban a választott hőmérséklet 24 és 30 °C
között lehet.

3D DC INVERTER:

ALVÓ MÓD:

A beltéri egység fel van szerelve egy DC ventilátor
motorral. A kültéri egység is DC technológiával
rendelkezik, amely lehetőve teszi a maximális
hatékonyságot és energiamegtakarítást.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló az
első 2 órában óránként 1°C-kal automatikusan
fokozza a hűtést vagy csökkenti a fűtést, a következő
5 órában készenléti üzemmódban legyen, majd
kikapcsoljon.

GOLDEN FIN:

CSENDES ÜZEMMÓD:

A hőcserélők egyedi, korróziógátló aranyozott
bevonata ellenáll a sós levegőnek, az esőnek és más
korróziós elemeknek. Hatékonyan megelőzi a
baktériumok tenyésztését és javítja a hőhatást.

Csendes módban a beltéri ventilátor szuperhalk
üzemmódban működik, és a beltéri zajszint rendkívül
alacsony.

ÖTFÉLE SZŰRŐ:

ÖNTISZTÍTÁS:

Az öt műveleti szűrővel ellátott Carrier légkondicionáló
egységek jobb levegőminőséget biztosítanak öt
különböző szűrő pozitív hatásainak kombinálásával. A
levegő először áthalad az előszűrőn, amely nagy
részecskéket, por és kisállat szőrzetet fog rögzíteni.
Az ANION szűrő negatív ionokat bocsát ki, amelyek
újraélesztik a levegőt. A C-vitamin szűrő jótékony
hatással van a bőrök szilárdságára és
rugalmasságára. A HEPA és a hideg katalizátor
szűrők kisebb részecskéket és pollent szívnak fel, és
szagtalanító hatásúak, és frissítő beltéri környezetet
biztosítanak.

A beltéri egység az egység kikapcsolása után is
szárítás üzemmódban működik, megszárítja a beltéri
párologtatót, így a működés tiszta és egészséges
marad.

FOLLOW ME ÜZEMMÓD (KÖVETÉS):
A távirányítóba épített hőérzékelő érzékeli a környező
hőmérsékletet. Az egység képes a helyiség
hőmérsékletének pontosabb beállítására, így az Ön
kényelme biztosítva van.
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Inverter Hi-Wall | INFINITY ULTIMATE
42QHB/38QHB09D8S

42QHB/38QHB12D8S

42QHB/38QHB18D8S

42QHB38QHB24D8S

Hűtőteljesítmény

kW

2.64 (1.0~3.2)

3.52 (1.0~4.1)

5.28 (1.8~6.1)

7.04 (2.6-8.4)

Fűtőteljesítmény

kW

2.80 (0.9~3.6)

3.80 (0.9~4.7)

5.50 (1.4~6.8)

7.60 (1.5-9.4)

Fűtőteljesítmény -7°C-on

kW

2,9

3,0

3,7

6,3

Fűtőteljesítmény -15°C-on

kW

2,3

2,4

3,1

5,7

Fűtőteljesítmény -20°C-on

kW

2,0

2,0

2,7

4,9

Hűtési hőmérséklet-tartomány

°C

-15~46

-15~46

-15~46

-15~46

Fűtési hőmérséklet-tartomány

°C

-15~24

-15~24

-15~24

-15~24

7.1 / 5.1 / 4.0

6.8 / 5.1 / 4.0

6.4 / 5.1 / 4.0

6.4 / 5.1 / 4.0

A++ / A+++ / A+

A++ / A+++ / A+

A++ / A+++ / A+

A++ / A+++ / A+

130 / 824 / 875

181 / 851 / 945

289 / 1400 / 1365

385 / 1730 / 1785

KÜLTÉRI EGYSÉG

SEER / SCOP (meleg) / SCOP (átlagos) / SCOP (hideg) W/W
Energiaosztály
Éves energiafogyasztás

kWh

Névleges áramerősség (hűtés)

A

3,30

5,30

7,30

10,30

Névleges felvett teljesítmény (hűtés)

W

740

1200

1630

2320

A

3,20

4,80

6,60

9,70

W

720

1100

1480

2200

Névleges áramerősség (fűtés)
Névleges felvett teljesítmény (fűtés)
Hűtőközeg mennyisége

kg

Folyadék oldal/ Gáz oldal

inch

0,70

0,80

1,25

1,60

1/4" / 3/8"

1/4" / 3/8"

1/4" / 1/2"

3/8" / 5/8"

Általános csőhossz

m

5

5

5

5

Min csőhossz

m

3

3

3

3

Max csőhossz

m

25

25

30

40

Max különbség

m

10

10

20

20

g/m

12

12

12

24

220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

42QHB24D8S

További gáztöltet
Feszültség, Hz

BELTÉRI EGYSÉG

42QHB09D8S

42QHB12D8S

42QHB18D8S

Hangteljesítmény

dB(A)

55

57

60

63

Hangnyomás (magas/közepes/alacsony/csendes)

dB(A)

38/31/23/20

39/32/23/21

42/33/27/21

46/40/30/26

m3/h

420/310/230/150

530/470/290/170

750/510/420/330

1050/750/560/450

7.3 / 9.7

8.2 / 10.7

10.8 / 14.1

12.9 / 16.5

722×187×290

802×189×297

965×215×319

1080×226×335

Légáramlás (magas/közepes/alacsony/csendes)
Súly

kg

Méretek (szélességXmélységXmagasság)

mm

KÜLTÉRI EGYSÉG

38QHB09D8S

38QHB12D8S

38QHB18D8S

38QHB24D8S

Hangteljesítmény

dB(A)

61

62

65

68

Hangnyomás

dB(A)

56

56

57

59

m3/h

1900

1900

2100

2700

Légáramlás
Súly

kg

Méretek (szélességXmélységXmagasság)

mm

27.0 / 29.5

27.0 / 29.5

37.0 / 40.0

50.0 / 53.5

770×300×555

770×300×555

800×333×554

845×363×702

Megjegyzés
* Hang adat hűtés módban
*-7°C/-15°C/-25°C fűtés szabad frekvencián

* Előzetes adatok

Általános jellemzők
3D DC inverter
Auto-diagnosztika és
védelem
Golden Fin

Távvezérlő fényes kijelző

HEPA szűrő

Hideg Katalizátor szűrő

C-Vitamin szűrő

ANION szűrő (ionizáló)

Follow Me funkció (követés)











Alvó mód

ECO

Turbo

Vízszintes legyezés funkció

Időzítő

Szárító mód

Csendes üzemmód

Öntisztítás
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Auto leolvasztás

Auto újraindítás

Elektromos feszültség védelem

Alacsony hőmérsékletű üzemelés

Memória

Távírányító zárolás

Hűtőközeg szivárgás érzékelés

1W készenléti mód










Inverter Hi-Wall

Hűzőközeg
szivárgás
érzékelés

Öntisztítás
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Wi-Fi

Kiváló minőségű beltéri levegő
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Főbb funkciók

Inverter Hi-Wall |

EUROVENT MINŐSÍTÉS

FOLLOW ME ÜZEMMÓD (KÖVETÉS):

Az Eurovent minősítés az európai és nemzetközi
szabványoknak megfelelően osztályozza a
légkondicionáló és hűtő termékek teljesítményét és
hatékonyságát. .

A távirányítóba épített hőérzékelő érzékeli a környező
hőmérsékletet. Az egység képes a helyiség
hőmérsékletének pontosabb beállítására, így az Ön
kényelme biztosítva van.

3D DC INVERTER:

ECO-MÓD:

A beltéri egység fel van szerelve egy DC ventilátor
motorral. A kültéri egység is DC technológiával
rendelkezik, amely lehetőve teszi a maximális
hatékonyságot és energiamegtakarítást.

Az ECO funkció használatával a normális
működéshez képest akár 60% energiát is
megtakaríthat. Az eszköz automatikusan beállítja a
ventilátor és a kompresszor sebességét. Ez a
funkció 8 óra után automatikusan kikapcsol. ECO
funkcióban a választott hőmérséklet 24 és 30 °C
között lehet.

WI-FI:

ALVÓ MÓD:

Egy vagy több egységet vezérelhet, és beállíthatja a
hőmérsékletet, az üzemmódot vagy az ütemezési
műveletet bárhonnan az interneten keresztül.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló az
első 2 órában óránként 1°C-kal automatikusan
fokozza a hűtést vagy csökkenti a fűtést, a következő
5 órában készenléti üzemmódban legyen, majd
kikapcsoljon.

GOLDEN FIN:

GREEN FIN:

A hőcserélők egyedi, korróziógátló aranyozott
bevonata ellenáll a sós levegőnek, az esőnek és más
korróziós elemeknek. Hatékonyan megelőzi a
baktériumok tenyésztését és javítja a hőhatást.

Speciális korróziógátló „zöld” bevonatával a Green Fin
kondenzátor akár háromszor is tartósabb lehet a
standard típusoknál. Ez a kültéri hőcserélő bevonat
jobb teljesítményt nyújt, és még szélsőséges
körülmények között is megőrzi a tartósságot, például
a tengerparti területeken.

ÖTFÉLE SZŰRŐ:

ÖNTISZTÍTÁS:

Az öt műveleti szűrővel ellátott Carrier
légkondicionáló egységek jobb levegőminőséget
biztosítanak öt különböző szűrő pozitív hatásainak
kombinálásával. A levegő először áthalad az
előszűrőn, amely nagy részecskéket, por és kisállat
szőrzetet fog rögzíteni. Az ANION szűrő negatív
ionokat bocsát ki, amelyek újraélesztik a levegőt. A
C-vitamin szűrő jótékony hatással van a bőrök
szilárdságára és rugalmasságára. A HEPA és a
hideg katalizátor szűrők kisebb részecskéket és
pollent szívnak fel, és szagtalanító hatásúak, és
frissítő beltéri környezetet biztosítanak.

A beltéri egység az egység kikapcsolása után is
szárítás üzemmódban működik, megszárítja a beltéri
párologtatót, így a működés tiszta és egészséges
marad.
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Inverter Hi-Wall | COASTAL PLUS
42QHB/38QHB09D8SC

42QHB/38QHB12D8SC

42QHB/38QHB18D8SC

42QHB/38QHB24D8SC

kW

2.64 (1.0~3.2)

3.52 (1.0~4.1)

5.28 (1.8~6.1)

7.04 (2.6-8.4)

kW

2.80 (0.9~3.6)

3.80 (0.9~4.7)

5.50 (1.4~6.8)

7.60 (1.5-9.4)

kW

2,9

3,0

3,7

6,3

Fűtőteljesítmény -15°C-on

kW

2,3

2,4

3,1

5,7

Fűtőteljesítmény -20°C-on
Hűtési hőmérséklet-tartomány

kW

2,0

2,0

2,7

4,9

°C

-15~46

-15~46

-15~46

-15~46

Fűtési hőmérséklet-tartomány

°C

-15~24

-15~24

-15~24

-15~24

7.1 / 5.1 / 4.0

6.8 / 5.1 / 4.0

6.4 / 5.1 / 4.0

6.4 / 5.1 / 4.0

A++ / A+++ / A+

A++ / A+++ / A+

A++ / A+++ / A+

A++ / A+++ / A+

130 / 824 / 875

181 / 851 / 945

289 / 1400 / 1365

385 / 1730 / 1785

KÜLTÉRI EGYSÉG
Hűtőteljesítmény
Fűtőteljesítmény
Fűtőteljesítmény -7°C-on

SEER / SCOP (meleg) / SCOP (átlagos) / SCOP (hideg)
Energiaosztály
Éves energiafogyasztás

W/W
kWh

Névleges áramerősség (hűtés)

A

3,30

5,30

7,30

10,30

Névleges felvett teljesítmény (hűtés)

W

740

1200

1630

2320

A

3,20

4,80

6,60

9,70

W

720

1100

1480

2200

Névleges áramerősség (fűtés)
Névleges felvett teljesítmény (fűtés)
Hűtőközeg mennyisége

kg

Folyadék oldal/ Gáz oldal

inch

0,70

0,80

1,25

1,60

1/4" / 3/8"

1/4" / 3/8"

1/4" / 1/2"

3/8" / 5/8"

Általános csőhossz

m

5

5

5

5

Min csőhossz

m

3

3

3

3

Max csőhossz

m

25

25

30

40

Max különbség

m

10

10

20

20

g/m

12

12

12

24

220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

42QHB24D8SC

További gáztöltet
Feszültség, Hz

BELTÉRI EGYSÉG

42QHB09D8SC

42QHB12D8SC

42QHB18D8SC

Hangteljesítmény

dB(A)

55

57

60

63

Hangnyomás (magas/közepes/alacsony/csendes)

dB(A)

38/31/23/20

39/32/23/21

42/33/27/21

46/40/30/26

m3/h

420/310/230/150

530/470/290/170

750/510/420/330

1050/750/560/450

7.3 / 9.7

8.2 / 10.7

10.8 / 14.1

12.9 / 16.5

722×187×290

802×189×297

965×215×319

1080×226×335

Légáramlás (magas/közepes/alacsony/csendes)
Súly

kg

Méretek (szélességXmélységXmagasság)

mm

KÜLTÉRI EGYSÉG

38QHB09D8SC

38QHB12D8SC

38QHB18D8SC

38QHB24D8SC

Hangteljesítmény

dB(A)

61

62

65

68

Hangnyomás

dB(A)

56

56

57

59

m3/h

1900

1900

2100

2700

Légáramlás
Súly

kg

Méretek (szélességXmélységXmagasság)

mm

27.0 / 29.5

27.0 / 29.5

37.0 / 40.0

50.0 / 53.5

770×300×555

770×300×555

800×333×554

845×363×702

Megjegyzés
* Hang adat hűtés módban
*-7°C/-15°C/-25°C fűtés szabad frekvencián

* Előzetes adatok

Általános jellemzők
3D DC inverter

Wi-Fi

Golden Fin

Távvezérlő fényes kijelző

HEPA szűrő

Hideg Katalizátor szűrő

C-Vitamin szűrő

ANION szűrő (ionizáló)

Follow Me funkció (követés)











Alvó mód

ECO

Turbo

Vízszintes legyezés funkció

Időzítő

Szárító mód

Csendes üzemmód

Öntisztítás
Auto-diagnosztika és
védelem
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Auto leolvasztás

Auto újraindítás

Elektromos feszültség védelem

Alacsony hőmérsékletű üzemelés

Memória

Távírányító zárolás

Hűtőközeg szivárgás érzékelés

1W készenléti mód

Green Fin










PD Portable

Ionizáló

Nagy
sűrűségű szűrő

Follow
Me mód
(követés)
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Alvó
mód

Időzítő

Kiváló minőségű beltéri levegő
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PD Portable

Főbb funkciók

SZÁRÍTÓ MÓD:

AUTO DIAGNÓZIS:

Okos és költséghatékony módja annak, hogy gyorsan
kiszárítsa a ruhát a házban.

Ez a funkció rendellenes működést vagy hibákat
észlel, leállítja a készüléket és jelzi a hiba kódját.

IONIZÁLÓ:

KÖNNYŰ HORDOZÁS:

Negatív ionokat bocsát ki a levegőbe, amely az erdők
és a vízesések pihentető hatásait szimulálja.

Nagy ergonomikus fogantyú a könnyű hordozáshoz.

AUTO LEOLVASZTÁS:

KÖNNYŰ HASZNÁLAT:

Védi az elpárologtatót a fagyástól, és alacsony
környezeti hőmérsékleten fenntartja a párátlanító
hatást.

Elektronikus vezérlés LED kijelzővel

LEVEGŐ SZŰRŐ:
Levegőtisztító szűrő, porvédő előszűrő, ami eltávolítja
a nagyobb, szilárd részecskékket és a port.

Műszaki információk

PD Portable

51QPD12N7S

MODELL

Hűtés

Teljesítmény

kW

3,5

Felvett teljesítmény

W

1350

Áramerősség

A

5,9

W/W

2,6

Teljesítmény

kW

2,9

Felvett teljesítmény

W

1045

Áramerősség

A

5,0

W/W

2,8

EER
Energiahatékonysági osztály

Fűtés

A

COP
Energiahatékonysági osztály

A+

Párátlanítás

L/h

3,25

Névleges bemeneti fogyasztás

W

1600

Névleges áramerősség

A

8,0

Induló áramerősség

A

25

Beltéri oldali légáramlás (Magas/Közepes/Alacsony

3

m /h

420/370/350

Beltéri zajszint (Magas/Közepes/Alacsony)

dB(A)

55/54/53

Hangteljesítmény szint (Magas)
Hűtőközeg típus

dB(A)
Típus

64
R290

GWP

3

Vezérlés típusa

Távirányító

Működési hőmérséklet (Szoba hőmérséklet)

ºC

17-35/5-30

Alkalmazási terület (hűtési szabvány)

m2

16-23

Méretek (szélességXmélységXmagasság)

mm

467×397×765

Csomagolás (szélességXmélységXmagasság)

mm

515×440×890

kg

34.4/37.8

Nettó/Bruttó súly
Kompresszor típusa

FORGÓ

Áramellátás

V-Ph-Hz

220-240V,1Ph,50Hz

* Előzetes adatok

Általános jellemzők














Távirányító
Auto legyezés mód
Auto újraindítás
Energiamegtakarítás mód
Követés mód
Nagy sűrűségű szűrő
Ionizáló
Auto diagnózis és védelem
Alvó mód
Időzítő
Telepítési szett
Kerekek
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AHI CARRIER DÉL-KELET EURÓPA
LÉGKONDICIONÁLÁS
AHI CARRIER South Eastern Europe Air-Conditioning S.A. felelős az AHI CARRIER FZC európai és
közép-európai tevékenységeért, a Carrier, a Toshiba és a Totaline légkondicionáló termékek
forgalmazási és értékesítési szolgáltatásaiért *.
A cég székhelye Görögországban van, egy leányvállalata Thesszalonikiben, és a cég képviseletei több
országban megtalálhatók:

Görögország
AHI Carrier S.E. Európa S.A.
Athén központja

Görögország
Thesszaloniki Fióktelep

Bulgária
AHI Carrier HVAC Bulgaria EOOD

Románia
AHI Carrier Romania SRL

KÜLDETÉSÜNK:
A légkondícionáló, fűtő, szellőztető és ipari hűtőberendezések ügyfeleinek
első számú választása a régióban.

CÉLUNK:
Kényelmes és produktív környezet kialakítása az éghajlati viszonyoktól
függetlenül, magas színvonalú beltéri levegőt biztosító megoldásokkal.
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Ausztria
AHI Carrier GmbH

Csehország
AHI Carrier CZ s.r.o.

ÉRTÉKEK
Teljesítmény és minőség:
Elkötelezettek vagyunk a magas színvonalú és
hatékony szolgáltatások és termékek
biztosításában, a vezetésünk folyamatos
megerősítésében.
Tartós és nagy teljesítményű termékeket
kínálunk, amelyek meghaladják ügyfeleink
elvárásait.

Innováció:
Folyamatosan arra koncentrálunk, hogy innovatív és
megbízható termékeket és szolgáltatásokat
kínáljunk, amelyek javítják környezetünket és
életkörülményeinket.

Alkalmazott fejlesztés:
Cégünk legértékesebb eszköze az ember, ezért
ösztönözzük a személyes és szakmai fejlődését a
képzésbe való befektetéssel. Hiszünk abban, hogy
olyan munkakörnyezetet teremtünk, amelyben a
meritokrácia, a tisztelet és a sokszínűség dominál.

Ügyfélszolgálat:
Ügyfeleink igényei az érdeklődésünk középpontjában állnak,
és folyamatosan dolgozunk azon, hogy előrejelezzük és
kielégítsük azokat, magas színvonalú termékeket,
szolgáltatásokat és innovatív megoldásokat kínálva
versenyképes előnyökkel.

Üzleti gyakorlatok:
Az etikai és szakmai magatartás legmagasabb
színvonalának betartása cégünk szilárd
elkötelezettsége. Ez magában foglalja az
ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal, versenytársainkkal, a
helyi közösségekkel, ahol működünk, és
természetesen munkatársainkkal fennálló
kapcsolatokat is.

Egészség & biztonság:
Alapvető érték az alkalmazottak, az ügyfelek és a
környezetünk védelme. Óvjuk munkatársaink és
munkahelyeink biztonságát. Termékeink és
szolgáltatásaink minőségével a fogyasztók érdekeit
tartjuk szem előtt.
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AHI CARRIER FZC
Az AHI CARRIER FZC, a 2008 decemberében létrehozott közös vállalat, a Carrier Corporation és az AirConditioning & Heating International (AHI) között, a Carrier legnagyobb HVAC elosztó egysége (fűtés,
szellőzés és légkondicionálás) az U.S.A.
Az AHI CARRIER FZC felelős az Oroszország, a Független Államok Közössége (CIS), a Közép- és DélkeletEurópa (15 ország), Óceánia (15 ország), Afrika (54 ország) és a Közel-Kelet (14 ország) piacáért.

ÜZLETI TERÜLET

CZECH REP.

SLOVAKIA

AUSTRIA
HUNGARY
ROMANIA

SLOVENIA
CROATIA

AHI CARRIER ROMANIA SRL

BOSNIA
HERZEGOVINA

SERBIA

AHI CARRIER HVAC BULGARIA EOOD
MONTENEGRO

ALBANIA

BULGARIA

REPUBLIC
OF NORTH
MACEDONIA

Thessaloniki Branch Office
AHI CARRIER CZ s.r.o.

GREECE

AHI CARRIER GmbH

Athens HQ

CYPRUS

*Toshiba: 1999-ben a Carrier Corporation közös vállalkozást hozott létre a Toshiba légkondicionáló részlegével, a Toshiba Carrier Corporation-vel. A két vállalat
a légkondicionáló megoldások széles skáláját kínálja.
Totaline: A HVACR kiegészítők, fogyóeszközök és szerszámok legszélesebb választékát kínálja otthoni és kereskedelmi alkalmazásokhoz, és professzionális hűtési
megoldásokat kínál.
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AHI CARRIER SOUTH EASTERN EUROPE AIR-CONDITIONING S.A.
Headquarters
18, Kifissou Ave.
104 42 - Athens
GREECE
Tel.: +30 210 6796300
Fax: +30 210 6796390
www.ahi-carrier.gr
Thessaloniki Branch
5, Ag. Georgioy str., Cosmos Offices
570 01 - Patriarhiko Pileas Thessaloniki
GREECE
Tel.: +30 231 3080430
Fax: +30 231 3080435

Tekno Point Klíma Kft.
1211 Budapest, Öntöde u. 6.
Magyarország
Központi ügyfélszolgálat: +36-1-425-0353 / 114
Fax: +36-1-277-2637
E-mail: teknopoint@teknopoint.hu
www.tpk.hu

AHI Carrier HVAC BULGARIA EOOD
Trade Center Europe Building 6, floor 3, office 6
7 Iskarsko Shose Blvd., Sofia 1528
BULGARIA
Tel.: +35 929483960
Fax: +35 929483990
Email: bginfo@ahi-carrier.com
www.ahi-carrier.bg
AHI Carrier ROMANIA SRL
270d, Turnu Magurele str. Sector 4
Cavar center - Bucharest
ROMANIA
Tel.: +40 214 050751
Fax: +40 214 050753
AHI Carrier GmbH
Andromeda Tower, Donau-City Str. 6/9
1220 Wien, Österreich
AUSTRIA
Tel.: +43 1 269 969 710
Fax: +43 1 269 969 740
AHI Carrier CZ s.r.o.
Styblova 253/13,
14900 Praha 5, Chodov
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 212 812 030
www.ahi-carrier.cz

A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a termékjellemzőket, az adatokat és a képeket előzetes értesítés nélkül
megváltoztassa. A gyártó nem felelős a nyomtatási hibákért.
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