LEVEGŐ HŰTŐK

Az OMNI és AER DOMUS hordozható levegőhűtő ventilátorok gazdaságos és
hatékony megoldást kínálnak bel- és kültéri használatra egyaránt. Kialakításuknak és teljesítményüknek köszönhetően nem csak otthoni, de vendéglátóhelyek,
éttermek vagy teraszok hűtésére is egyaránt jól használhatók.
Nem igényelnek telepítést, külső egység hozzá kapcsolását, de különösebb karbantartást sem. Használatra és helymódosításra készen szállítjuk.
A beszerzésének és üzembe állításának költsége egyértelműen alacsonyabb egy
légkondicionálóhoz képest.

Hordozható, párásító léghűtő ventilátorok

LED kijelző, digitális vezérlés, távirányító és lehetséges időzítése a működésnek
akár 8 óra hosszra.
Többféle beépített funkcióval: levegő keringetési mód (normál/természetes/éjszakai) és levegő keringés intenzitása (turbó/közepes/csendes)
Kettős levegő tisztító rendszer: kivehető és mosható légszűrő és párologtató panel
mely az ionizáción keresztül folyamatosan tisztítja az áthaladó levegőt.
2 rendelhető modell: OMNI hűtési és fűtési funkcióval egész éves használatra,
AER DOMUS lakóingatlanok levegőjének hűtésére 16 m²-ig.
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A Radialight levegő hűtők ideális hűtőberendezések forró nyári napokra. Elegáns
és letisztult megjelenésűek, kisméretük ellenére mégis összetett felszereltségűek:
beépített ventilátor, hűtés, ionizáció és fűtőventilátor (kizárólag OMNI). A kis befoglaló méretnek és a külső kiegészítő egységet nélkülöző kialakításnak köszönhetően
könnyen és egyszerűen megtalálja a helyét még a kisebb méretű helységekben is.

Az AER DOMUS és az OMNI működése egyaránt szabályozható a beépített kezelő
felületen és az alapfelszereltségű távirányító használatával. Kiválasztható a szükséges hűtési mód vagy a hűtés intenzitása.
A beépített víztartály a hozzá kapcsolt jég-hűtő panellel igény esetén tovább csökkentik a befújt levegő hőmérsékletét.
A hűtőfunkción túl a Radialight hűtőventilátorok egy ionizáló funkcióval is rendelkeznek, mely funkció a porszűrővel megtámogatva tisztítja a befújt levegőt.

Műszaki adatok
AER DOMUS
Ean Code

OMNI

8019250975688

8019250233214

45W

50 Watt levegő hűtés / 2000 Watt fűtőventilátor mód

Max. befújt levegő mennyiség

400 m3/h

300 m3/h

Max. befújt levegő sebesség

6 m/sec

5 m/sec

12 m

12 m2

6 lt

2 lt

55 dBA

55 dBA

26 x 96 x 26

27,4 x 85 x 27,4

fehér

fehér

Teljesítmény (230V)

Max. hűtött terület
Víztartály max. űrtartalom
Maximális zaj szint
Méretek sz x m x m (cm)
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