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Kinek ajánljuk
Hűtő-fűtő
Távirányítós
Helytakarékos
Kerekeken gurítható
A/A++ energiaosztály
Cseppvíz elpárologtatás
Párátlanító funkció
Aktiv szén szűrő
Mosható porszűrő
Digitális kijelző
Éjszakai üzemmód
Automata üzemmód
Csendes rotációs kompresszor
Kültéren is elhelyezhető (külön rendelhető vezérlő egységgel)
Mi a különbség a Sinclair és a Fisher mobilklíma között?

A mobilklíma elhelyezése:
Beltéren: A készülék egy gégecsövön keresztül fújja ki a meleg levegőt a helyiségből
Kültéren: Egyedülálló megoldás, hogy a mobilklímát a helyiségen kívül pl: az erkélyen is elhelyezheti. Így nem foglal helyet a szobából és
abszolút csendes megoldás. Egy speciális légátvezető idommal juttatjuk a hideg levegőt a szobába és ezt csatlakozó idomot kell az
erkélyen a klímaberendezéshez csatlakoztatni egy flexibilis csővel ( Külön rendelhető!!). Természetesen a távirányítóval tudja ilyen estben
is vezérelni a mobil klímaberendezést.

A Sinclair AMC-14AN1 mobilklímát használhatja
Hűtésre
Fűtésre
Páramentesítésre

Működés:
A készülék a hőszivattyúzás elvén működik, hűtés üzemmódban mikor friss, hideg levegőt fúj a helyiségbe, forró levegőt termel amit ki
kell vezetni a helyiségből egy nyíláson keresztül. A levegőt a készülék oldalán szívja be egy mosható szűrőn keresztül és a készülék felső
részén fújja ki, egyik oldalon a hűtött hideg levegőt másik oldalon a forró levegőt. Ide csatlakoztatható szükség esetén a flexibilis levegő
cső.
Hova csöpög a víz a mobil klímából? katt ide

Telepítés
A Sinclair mobilklíma nem igényel semmilyen speciális üzembe helyezést. Csak csatlakoztassa az elektromos hálózathoz és máris
működésre kész a készülék.
A flexibilis csővel vezesse ki a meleg levegőt a szabadba egy nyíláson keresztül.
vagy
A készüléket helyezze el a fal túl oldalán (pl az erkélyen) és a hideg levegőt vezesse be a flexibilis csővel.
Karbantartás
A mosható szűrőket rendszeresen rendszeresen tisztítsa ki ( kb hetente- kéthetente).
A hűtő rendszer tisztításához használjon klímatisztító fertőtlenítő sprayt rendszeresen.

Technikai adatok:
Hűtőteljesítmény:4,0KW
Fűtőteljesítmény:4,0KW
Energia osztály Hűtés /Fűtés:A/A++ EER 2.6 COP 3.1
Hálózati feszültség: 220-240V
Elektromos teljesítmény: 1700W hűtés / 1500W Fűtés
Légszállítás: 350 / 380 / 450 m3/h
Zajszint: 50 / 53 / 56 dBA
Max párátlanítás: 60liter/nap
Működési tartomány:
környezeti hőmérséklet hűtés: 17-32°C / fűtés: 7-25°C
Levegő kivezető cső átmérője: 15cm
Levegő kivezető cső hossza: 1,5m
Vízkivezető cső átmérője: 1,5cm
Méret (Szél.xMag.xMély.): 30 x 76 x 53 cm
A csomagolás mérete: 33 x 83,5 x 58 cm
Súly: 30,6/32,8kg
Garancia 2 év
A csomag tartalma:
Klímaberendezés
Flexibilis cső
Ablakátvezető készlet (lásd a képen)
Távirányító
A kültéri elhelyezéshez az AK-15A Komfort vezérlő-befúvó készletet külön rendelhető

