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Filtrisse kogutud allergeenide inaktivatsiooni määr

Toatolmu lest
*1 *1 *2 *2 *3 *3

Liik lesti Seedri õietolm Kassi nahaepiteelid Viirus i Viirus p

Korrastatud struktuuri puudumine Molekuli vähendamine

*1 Test meetod:
 ELISA kolorimeetriline meetod /
 ELISA �uorestseeruv meetod
 Laboratoorium:
 National Sagamihara Hospital, 
 Tervishoiuministeerium, 
 töö ja heaolu, nr.1536
*2 Test meetod:
 ELISA kolorimeetriline meetod
 Laboratoorium:
 National Sagamihara Hospital, 
 Tervishoiuministeerium, 
 töö ja heaolu, No.1536
*3 Test meetod:
 TCID (nakatumise määr 50%)
 Laboratoorium:
 Kitazato sihtkapital
 Keskkonna Teaduskeskus, 
 Nr.15-0145

Nendes filtrites kasutatavad ensüümid on looduslikult esinevad lüütilised ensüümid. Lüütilised 
ensüümid ründavad filtrisse kinnijäänud mikroorganismide rakukestasid ning hävitavad need, mida 
tehes väheneb oluliselt ruumis olevate haigustekitajate osakaal. Looduslik ensüümfilter puhastab ja 
muudab seda läbivat õhku hügieenilisemaks, et hoida toaõhku puhta ja ohutuna.

Allergeenide puhastusfilter takistab täide, õietolmu, ja teiste allergeenide levikut 
ning muudab nad kahjutuks. Inaktiveerimise saladus peitub ensüüm-uurea ühendis, 
mis mitte ainult ei kahjusta allergeene, vaid tapab ka kõikvõimalikke baktereid, 
algloomasid ja viiruseid. Isegi kui allergeenid ja bakterid pääsevad filtrist mööda, 
muudetakse nad siiski kahjutuks ning õhk teie ruumis püsib värskena.

Kirjeldatav on ainus ja õige tehnoloogia, et kontrollida allergeenide inaktiveerimiseks temperatuuri ja niiskust.

Tapab kindlasti seened ja bakterid ning on ülimalt efektiivne ka 
viiruste ja allergeeniliste ühendite korral (Kassikarvad, toatolm, õietolm jne)

Fotokatalüütiline pestav ja õhkupuhastav filter
Filtri võimet õhku puhastada saab kergesti taastada selle puhastamise ja päikese kätte asetamisega.

See hoiab õhu puhtana elimineerides õhust haisu tekitavad ühendid. Pärast mõneajalist kasutamist 
saab selle õhupuhastamise efektiivsust tõsta veega pesemise ja päikese käes kuivatamisega, nõnda 
on see korduskasutatav õhkupuhastav filter.

Ühendus
RakukestFiltrikiud

Ensüüm Ensüüm
Bakteeria

Võimas 
steriliseeriv efekt

Ensüümide steriliseeriv mehhanism
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Tavaline filter Ensüümfilter

Analüüsi tsoonAnalüüsi tsoon

Esimene
maailmas

24-tunnine ioon
Rakendatav kõigile mudelitele SKM ja SRK seeriatest. Õhukonditsioneeris on turmaliiniga kaetud plaat, mis loob ööpäevaringselt tervisele 
kasulikke negatiivseid ioone. Isegi kui konditsioneer on seisab, luuakse samapalju (2500-3000/cc) negatiivseid ioone, kui toodab mets, oja või looduslik 
kärestik. „24-tunnise iooni“ plaat võimaldab teil negatiivsetest ioonidest tulenevaid hüvesid nautida ilma lisanduvate elektrikuludeta. 

Loob samapalju negatiivseid ioone, kui ükskõik milline looduslik keskkond.

Isepuhastuse töörežiim
Rakendatav kõigile mudelitele SKM ja SRK seeriatest. „Isepuhastuse töörežiimi“ viiakse läbi 2 tunni vältel pärast konditsioneeri tavapäraste 
töörežiimide lõppemist. Konditsioneeri siseosa kuivatatakse ning selle läbi hallituskasv hälbib. Isepuhastumise toimumine on kasutaja poolt valitav.

Hoidke alati konditsioneeri siseosa puhtana.

Looduslik ensüümfilter
Esimene omalaadne ensüüm-steriliseerivate �ltrite seas.

Allergeenide puhastusfilter
Uurea ja ensüümide kooslus lülitavad allergeenid 
välja ja tapavad bakterid.

Sterilisatsiooni mehhanism

-COOH

H2N-

Uurea Ensüüm

Molekul on lagundatud

Allergeenid 
jäävad filtritesse

Jahutusfunktsioon
Tekib kondensaatvesi.

Küttefunktsioon 
Niiskuse andmine filtrile, 
et inaktiveerida allergeenid.

AIR Purify

Isepuhastus reziim
Kuivatab siseseadme.

Kõrge efektiivsus
Valdkonna kõrgeimad COP väärtused
COP väärtused ületavad A energiasäästu klassi nõudmisi

Suuremad lubatud
torupikkused

SRK63ZE-S1 SRK71ZE-S1
2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

SRK50ZIX-S

3.82 3.62

4.44

SRK60ZIX-S

4.07
3.6

SRK20ZIX-S SRK25ZIX-S SRK35ZIX-S

4.48

5.56
5.26

CLASS
AA

SRK20ZIX-S
SRK25ZIX-S
SRK35ZIX-S

10m

15m
Maksimaalne lubatud 

kõrguste vahe

Maksimaalne toru pikkus

SRK50ZIX-S
SRK60ZIX-S

20m

30m
Maksimaalne lubatud 

kõrguste vahe

Maksimaalne toru pikkus

PUHAS ÕHK
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Siseseade

SRK 20/25/35/50/60 ZIX-S SRF 25/35 ZIX-S

Välisseade

SRK/SRC 20 ZIX-S SRK/SRC 25 ZIX-S SRK/SRC 35 ZIX-S SRK/SRC 50 ZIX-S SRK/SRC 60 ZIX-S SRF/SRC 25 ZIX-S SRF/SRC 35 ZIX-S

Küttevõimsus 2.5 (0.9-4.3) 3.13 (0.9-4.7) 4.3 (0.9-5.1) 6.0 (0.7-8.8) 6.8 (0.8-9.7) 3.4 (0.9-4.7) 4.5 (0.9-5.1)

Jahutusvõimsus 2.0 (0.9-3.1) 2.55 (0.9-3.2) 3.5 (0.9-4.1) 5.0 (0.7-5.2) 6.0 (0.8-6.8) 2.5 (0.9-3.2) 3.5 (0.9-4.1)

Vajalik elektrvõimsus kütmisel 0.45 (0.23-1.00) 0.56 (0.23-1.12) 0.96 (0.23-1.35) 1.35 (0.2-2.26 1.67 (0.25-2.7) 0.72 (0.23-1.20) 1.12 (0.23-1.43)

Vajalik elektrivõimsus 
jahutamisel

0.35 (0.19-0.70) 0.49 (0.19-0.82) 0.85 (0.19-1.01) 1.3 (0.2-2.2) 1.86 (0.2-2.3) 0.52 (0.19-0.82) 0.89 (0.19-1.26)

Töövool kütmisel 2.4/2.3/2.2 3.1/2.9/2.8 4.6/4.4/4.2 6.2/5.9/5.7 7.7/7.3/7.0 3.6/3.4/3.3 5.2/4.9/4.7

Töövool jahutamisel 1.9/1.8/1.7 2.5/2.4/2.3 4.0/3.8/3.6 6.0/5.7/5.5 8.5/8.2/7.8 2.6/2.4/2.3 4.1/3.9/3.7

Kasutegur kütmisel COP 5,56 5.26 4.48 4.44 4.07 4.70 4.00

Kasutegur jahutamisel EER 5,71 5.2 4.14 3.85 3.23 4.80 3.93

Heli võimsus siseosal/välisosal 
kütterezhiimis

54/59 58/60 59/62 62/62 62/65 49/60 50/62

Heli võimsus siseosal/välisosal 
jahutusrezhiimis

53/60 55/60 58/63 60/62 62/65 49/60 50/63

Heli rõhk siseosal kütterezhiimis 38/33/25 41/34/27 43/35/27 45/38/32 45/39/33 38/34/28 39/35/31

Heli rõhk siseosal 
jahutusrezhiimis

39/30/21 41/31/21 43/31/22 45/38/26 47/38/26 38/31/26 39/33/28

Energiaklass A A A A A A A

Välismõõdud (sisosal/välisosal) 309x890x220/
590x780x290

309x890x220/
590x780x290

309x890x220/
590x780x290

309x890x220/
640x800x290

309x890x220/
640x800x290

600x860x238/
590x780x290

600x860x238/
590x780x290

Kaal (siseosal/välisosal) 15/38 15/38 15/38 15/43 15/43 18/38 18/38

Külmatorude mõõt 1/4” & 3/8” 1/4” & 3/8” 1/4” & 3/8” 1/4” & 1/2” 1/4” & 1/2” 1/4” & 1/2” 1/4” & 1/2”

Külmaaine R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

TEHNILISED ANDMED



Teised funktsioonid

Tagavara lüliti
Konditsioneeri siseosal on tagavara lüliti, mis on kasulik, kui distantsjuhtimisega 
pult on kadunud või selle patareid on tühjad.

Automaatse taaskäivitamise funktsioon
Elektrikatkestuse järgne automaatne taaskäivitamisfunktsioon salvestab 
õhukonditsioneeri töörežiimi oleku koheselt peale toitevõrgu kadumist ning toite 
taastamisel alustab automaatselt tööd endises töörežiimis.

24-tunnine ioon
Turmaliiniga kaetud leht loob ööpäeva vältel tervisele hästi mõjuvaid negatiivseid ioone. Isegi 
kui konditsioneer on välja lülitatud tekitab see sama palju negatiivseid ioone, kui sama ajaga 
tekib metsas või oja ääres. See võimaldab teil neid kogeda ilma lisanduvate elektrikuludeta.

“Luminas“ funktsioon
Juhtmeta „Luminas“ kontrolleri funktsiooni abil, mis pimedas paneb nupud helendama, on 
teil võimalik kõiki konditsioneeril toimetatavaid funktsioone kontrollida puldilt ka pimedas.

Sisemise puhastuse või muul põhjusel 
õhusissevõtupaneeli eemaldamisel, avage 
võre 65 kraadi ulatuses ning tõmmake 
seejärel näidatud suunas.

Probleemide vältimise ja hooldusfunktsioonid

Mikrokompuutri kontrollitud sulatamine.
See režiim eemdaldab konditsioneerist automaatselt jäite ning aitab miinimumini 
viia üleliigset toimetamist teistes töörežiimides.

Enesediagnostika funktsioon
Juhul kui konditsioneeril on probleem, viib sisemine mikrokompuuter 
omaalgatuslikult läbi diagnostika. Täiendav kontroll ning parandus peaks läbi 
viidama volitatud esindaja juures.

Eemaldatav siseosa õhusissevõtu paneel
Konditsioneeri siseosa õhusissevõtu paneel on lihtsasti avatav ja suletav, mis muudab �ltri 
puhastamise väga lihtsaks. Õhuimemise paneeli eemaldamine on samuti võimalik. 

Mugavus- ja säästufunktsioonid
ON taimer
See funktsioon võimaldab konditsioneeril automaatse režiimi alusel tööd alustada, 
et soovitud toatemperatuur saavutada soovitud ajal. Seega, üritab konditsioneer 
luua ruumi soovitud temperatuuri, soovitud kellaajaks.

Säästlik töörežiim
Konditsioneer suudab töötada võimalikult vähese energiakuluga, säilitades samal 
ajal tõhusa konditsiooni jahutamiseks ja kütmiseks.

Kuivatav toime
Seade vähendab ruumis oleva õhu niiskust vahelduva jahutusrežiimi abil.

24-tunni sisse-välja programmtaimer
ON taimeri kombineerimine OFF taimeriga võimaldab päevas mällu salvestada 
kaks taimerioperatsiooni. Korra seadistatuna jätkab taimer samade seadete järgi, 
ennast sisse-välja lülitades, igapäevaselt tööd.

OFF taimer
Konditsioneer lõpetab määratud ajal töö.

Unetaimer
Unetaimeri režiimis kontrollitakse toatemperatuuri automaatselt, kindlustades, et 
toatemperatuur ei muutu liiga soojaks ega külmaks.

Pöördlapakas
Lapakas liigub katkematult
üles ja alla

Mugavusfunktsioonid ja õhuvool

Horisontaalne 
puhumine

Õhuke joon: liigub aeglasemalt
Paks joon: liigub kiiremini

Jahutamine ja 
kuivatamine Ettepoole kaldus

puhumine

Soojendamine

Jahutus ja kuivatus

Õhuke joon: liigub aeglasemalt
Paks joon: liigub kiiremini

Soojendamine

3D AUTO
Saate valida parima kütte- või jahutusfunktsiooni, vaid ühe nupule 
vajutusega.

Automaatne õhusuunaja asendi valimine
Konditsioneer valib iga töörežiimi korral õhuvoolu jaoks 
automaatselt optimaalse nurga.

Õhusuunaja asendi salvestamine
Õhusuunaja liikumise ajal saab seda peatada iga soovitud nurga all. Töö alustamise 
ajal naaseb suunaja asendisse, kus ta oli ajal, kui konditsioneer viimati töö lõpetas.

Üles/alla liikumine
Üles/alla suunamist saab seadistada soovitud tööasendisse, mis varieerub 
horisontaalsest kuni vertikaalseni.

Külgliikumine
Ribi automaatsel liikumisel vasakult paremale tekitab see meeldiva õhuliikumise 
kõigis ruumi otstes. Ribi nurka on võimalik seadistada iga soovitud nurga alla.

Paigaldusasend
Juhul kui paigaldasite konditsioneeri külgseina lähedale, saate konditsioneerile 
kontrolleriga luua vasak-parem õhuvooluseadeid.

Õhu rullumine
Õhusuunajal olev keerd paneb õhujoa alla poole suundudes spiraalselt liikuma, 
selle tulemusena jõuab õhuvool igasse ruumi otsa.

Mugavusfunktsioonid

St

art

Keep

Spurt

Hajutav režiim („Fuzzy AUTO Mode“)
Konditsioneer määratleb hajuvusarvutuste põhjal automaatselt oma 
töörežiimi ja temperatuuriseaded ning kohandab inverterisageduse.

Automaatne töörežiimi valik
Konditsioneer valib automaatselt kütte-, jahutus- või kuivatusrežiimide seast 
sobiva.

“Suurema võimsuse“ töörežiim („HI Power mode“)
Konditsioneer suudab 15 minuti jooksul peatumata töötada suurendatud võimsusel. („HI Power režiimis“) 
Seda režiimi kasutatakse soovitud temperatuuri kiiremaks saavutamiseks.

Kolme „Kuuma“ süsteem
See sari pakub kolme erinevat „kuuma“. Kuum start(„Hot start“) võimaldab konditsioneeril koheselt tööd 
alustada, samas kui kuuma spurdi („Hot spurt“) kiire kütmise süsteem lubab temperatuuri seadeid tõsta kahe 
kraadi võrra. Kuuma hoidmise („Hot keep“) süsteemi kasutatakse automaatse sulatamise ajal külma õhuvoolu 
vältmiseks. Need kolm töörežiimide kontrollsüsteemi võimaldavad mugavamat ja efektiivsemat toasoojust.

KONDITSIONEERI FUNKTSIOONID


