ARGO
APOLLO
Jauns gaisa kondicionieris bez ārējā bloka

Ideāli piemērots vietām, kur nav iespējams vai
atļauts instalēt kondicioniera ārējo bloku uz
ēkas fasādes.

Izsmalcināts un minimālistisks dizains. Iekārta
radīta izmēros, kas ļauj to viegli integrēt mājas,
ofisa un publisko telpu interjeros. Izgaismotais
displejs nebojā dizainu un var tikt deaktivizēts
nakts laikā.
WIfI kontrole – standarta komplektācijā,
izmantojot speciāli veidotu aplikāciju.

Iekārtu var izmantot dzesēšanai, apkurei,
sausināšanai un kā ventilatoru

Energoefektivitātes klase A, gan dzesēšanas,
gan sildīšanas režīmam

R32 aukstuma nesējs ar zemu ietekmi uz vidi

Mainīgas jaudas regulēšana, kas nodrošina
maksimālu komfortu (DC tehnoloģija)

Automātiskas žalūzijas ar pielāgojamām
pozīcijām, lai optimizētu gaisa plūsmu telpā

Standartā iekļauta WIfi kontrole, kas ļauj iekārtu
vadīt attālināti ar aplikācijas palīdzību

Programmējams 24h taimeris

3 ventilatora ātrumi un automātiskais režīms

Tikai divi caurumi sienā ar zemu estētisko
ietekmi uz ēkas ārējo fasādi

Tālvadības pults ar LCD ekrānu

•
•
•
•
•

“Eco” funkcija, kas samazina strāvas patēriņu;
“Turbo” funkcija, kas ļauj sasniegt vēlamo temperatūru
īsā laikā;
“Sleep” funkcija, kas optimizē kondicioniera darbību
nakts laikā;
“Self diagnosis” funkcija - uzrāda kļūdas un ļauj iekārtas
apkopi veikt maksimāli viegli.

Tehniskie dati
MODELIS

APOLLO 12HP

Nominālā jauda (min. - max.)| kW
Energoefektivitātes klase
Gaisa apmaiņas daudzums (h.)

Dzesēšana

Apkure

2,35(1,2-3,0)

2,36(1,0-2,8)

A

A

m3/h

Sausināšana

480
1

Ventilatora ātrumi

3+AUTO

Akustiskā jauda (h.) dB(A)
Darba strāva
Elektrības patēriņš

56

V/Ph/Hz
kWh

Aukstuma nesējs
Aukstumnsēja daudzums
Svars (neto)
Izmērs (H./W./D.)

220-240/1/50
0,9

0,8
R32

kg/CO2

0,39/0,26

kg
mm

615/965/200

* Dati mērīti skaņas testu kamerā 2 metru attālumā no ierīces. Mērījumu veikti ventilācijas režīmā.
Primārie dati mērīti saskaņā ar EN14511 normām un ERP ecodesign direktīvu.

36,2

SIA ONNINEN tirdzniecības birojs
Dārzciema iela 39, Rīga
E-pasts: infolatvia@onninen.com
Talr. 67819600

Atis Vairogs
Korporatīvo klientu vadītājs
Tālr. 25705034
E-pasts: atis.vairogs@onninen.com

Jēkabs Dukurs
Korporatīvo klientu vadītājs
Tālr. 20207675
E-pasts: jekabs.dukurs@onninen.com

Žanna Sanžarevska
Tirdzniecības inženiere
Tālr. 27002871
E-pasts: zanna.sanzarevska@onninen.com

Linda Kreicberga
Korporatīvo klientu vadītāja
Tālr. 26577700
E-pasts: linda.kreicberga@onninen.com

PĀRSTĀVIS LATGALĒ
Ainārs Turčinskis
Tirdzniecības pārstāvis
Tālr. 27316500
E-pasts: ainars.turcinskis@onninen.com

