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Kompanijos Electrolux istorija

Electrolux pagrindinė filosofija  – tai 
novatoriškų produktų sukūrimas. Švedų 
koncernas Electrolux yra vienas didžiausių 
pasaulyje buitinių prietaisų ir profesionalios 
įrangos gamintojų. Kompanijos Electrolux 
istorija prasideda 1919 metais. Šiai dienai 
koncernas užima pirmą vietą Europoje tarp 
buitinės technikos gamintojų ir įeina į 
pasaulinių lyderių trejetuką.

Per savo istorijos plėtrą kompanija Electrolux 
sukūrė ir pristatė daug išskirtinių savo 
produkcijos pavyzdžių bei naujovių pačiose 
įvairiausiose srityse, tarp jų – ir kondicionieriai.

Electrolux produkcijos sėkmės pagrindinė 
sudedamoji dalis dešimtmečiais buvo ir išlieka 
jos nepriekaištinga kokybė bei produkto 
orientacija į inovacijas jo rengimo metu. Visų 
koncerno produktų gamyboje vadovaujamasi 
principu: kainų skirtumas reiškia tik tiek, kad 
gaminys turi papildomas funkcijas arba neturi 
jų, bet jokiu būdu tai nereiškia skirtumo tarp 
prekių kokybės.

Electrolux produkcija atitinka visas būtinas 
Europos:
� ekologijos normas
�  higienos normas
�  priešgaisrinės saugos normas
� pačius aukščiausius energijos efektyvumo 

rodiklius
Electrolux produkcijai suteiktas Europos 
kokybės sertifikatas.

Еlectrolux prekės ženklo pagrindinės 
vertybės:
� Pažangios technologijos, inovacinė gamyba.
� Nauji produktai, grindžiami vartotojo 

poreikių supratimu.
� Platus modelių asortimentas. Prekių grupių 

įvairovė.
� Vartotojų lojalumas Electrolux prekės 

ženklo atžvilgiu ir profesinė patirtis.
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Pagrindinės oro kondicionierių
Electrolux funkcijos

Sidabro jonų filtras.
Efektyviai kovoja su bakterijomis bei įvairaus 
pobūdžio mikrobais, esančiais ore. Oras, 
praeinantis per šį filtrą, valomas sidabro jonų 
dėka – jie aprūpina pastovų didelio 
efektyvumo valymą.

Oro valymo HAF sistema.
Filtras sulaiko kenksmingas dalelytes (iki 
pačių smulkiausių), sudaro palankias sąlygas 
kvėpavimo organų susirgimų profilaktikai. 
Filtro HAF ЗМ™ sudėtyje yra specialus 
komponentas, kuris užkerta kelią epifitų 
(kenksmingų bakterijų) kaupimuisi bei 
dauginimuisi.

Šaltos plazmos generatorius.
Oro apdorojimo šalta plazma metu 
susiformuoja teigiamų dalelyčių, kurios 
išardo biologiškai pavojingus teršalus – 
patogenin ius  mikroorganizmus bei  
cheminius toksinus, platus spektras laisvųjų 
radikalų O bei OH, ozonas, azoto oksidas, 
ultravioletas ir t.t. Jonų H+ ir 02 kiekis 
natūralių sąlygų lygyje išlieka subalansuotas.

Jonizatorius.
Sudaro palankias sąlygas oro valymui nuo 
bakterijų, dulkių, tabako dūmų, pašalina 
kvapus, pagerina medžiagų apykaitą, 
pašalina įtampą, pakelia tonusą.

Daugialaipsnis filtras.
Vandens valymo filtras, kurį sudaro šeši 
filtrai: apsaugantis nuo erkių, katalitinis, 
fotokatalitinis antibakterinis, biologinis 
antibakterinis, su sidabro jonais, katechino 
filtras.

Anglies filtras.
Absorbuoja nemalonius kvapus: tabako 
dūmų, gyvūnų ir kitus kvapus. Reikia

pakeisti, jei pradeda blogėti dezodoruojančios 
savybės.

Aušinimo režimas.
Te m p e ra t ū ro s  m a ž i n i m a s  p ata l p o j e .  
Kondicionierius įsijungia, kai temperatūra 
patalpoje padidėja aukščiau nustatytos. 
Pasiekus nustatytą temperatūrą, išorinio bloko 
kompresorius bei ventiliatorius išsijungia (jeigu 
naudojama inverterinė technologija, pereina 
prie nustatytos temperatūros režimo 
palaikymo).

Šildymo režimas.
Te m p e r a t ū r o s  d i d i n i m a s  p a t a l p o j e .  
Kondicionierius įsijungia, kai temperatūra 
patalpoje nukrenta žemiau nustatytos. Pasiekus 
nustatytą temperatūrą, išorinio bloko 
kompresorius bei ventiliatorius išsijungia (jeigu 
naudojama inverterinė technologija, pereina 
prie nustatytos temperatūros režimo 
palaikymo).

Vėdinimo režimas.
Oro recirkuliacija patalpos viduje.

Sausinimo režimas.
Drėgnumo mažinimas patalpų viduje. Visi 
kondicionieriai, dirbantys aušinimo režimu, 
pagal savo darbo principą neišvengiamai įtakoja 
drėgmės trūkumą ore. Specialus aušinimo 
režimas skiriasi tuo, kad temperatūra patalpoje 
gali mažėti tik 1°С ribose. Prietaiso darbo metu 
kondensuojamas vanduo yra šalinamas per 
vamzdelį.

Auto-įsijungimas (“Autorestart“).
Sutrikus elektros maitinimui ši funkcija leidžia 
kondicionieriui įsijungti tuo pačiu režimu ir 
veikti pagal temperatūrą, nustatytą prieš 
išsijungiant.

Savidiagnostika.
Mikroschema, įtaisyta į valdymo bloką, 
savarankiškai atlieka gedimų diagnostiką. Apie 
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atsiradusius gedimus praneša sistemos vidinio 
bloko šviesos indikatoriai. Esant būtinybei, 
automatiškai įsijungia apsaugos nuo gedimų 
sistema.

Automatinis kondensato pašalinimas.
Drėgmė garo pavidalu yra automatiškai 
pašalinama į išorę kartu su šiltu oru per ortakį. 
Esant aukštesniam drėgnumo lygiui patalpoje 
arba avariniam atvejui,  kondensatas 
kaupiamas specialiame padėkle.

Automatinis atšildymas (“Auto Defrost“).
Jeigu išorės oro temperatūra yra žemesnė nei 
+5°С, norint išvengti išorinio bloko apledėjimo, 
periodiškai įsijungia automatinio atšildymo 
sistema, 5-10 minučių kondicionierius veikia 
atšaldymo rež imu be v id in io  b loko 
ventiliatoriaus įsijungimo, išorinio bloko 
šilumokaitis įkaista bei atitirpsta.

Automatinis valymas.
Kada kondic ionier ius  yra  i š jungtas ,  
ventiliatorius dar kurį laiką tęsia savo darbą, 
tokiu būdu sausindamas ir užkirsdamas kelią 
b a k t e r i j ų  b e i  p e l ė s i ų  a t s i r a d i m u i  
kondicionieriaus viduje.

Automatinis režimas.
Po įjungimo kondicionierius matuoja oro 
temperatūrą patalpoje bei nustato, kokį 
režimą pasirinkti darbui: aušinimo arba 
ši ldymo, ir  po to pradeda palaikyti  
temperatūrą, nustatytą šiam režimui. 
Aušinimo režimo metu tokia temperatūra bus 
lygi +25°С, o šildymo režimo - +20°С. Jeigu 
temperatūra patalpoje yra tarp +20 ir +25°С, 
tai automatiškai parenkamas vėdinimo arba 
sausinimo režimas.

Turbo režimas.
Greito paleidimo režimas, reikalingas greitam 
persijungimui prie įvestos temperatūros. 
Įjungus jį kondicionierius veikia maksimalia

galia iki to laiko, kol nepersijungs į nustatytą 
temperatūrą.

Karštas startas.
Ši funkcija veikia tik šildymo režimo metu. Oro 
patekimas į patalpą įjungiamas tik po to, kada 
šilumokaitis įkaista iki užduotos temperatūros. 
Dėl to atmetama galimybė šalto oro srovei 
pateki į patalpą. Kiekvienam greičiui nustatyta 
sava temperatūros riba, priklausanti nuo 
temperatūros skirtumo vidinio bloko bei 
patalpos šilumokaityje.

Šildymas termoelektriniu šildytuvu.
Termoelektrinis šildytuvas papildomam 
patalpos šildymui.

Švelnus paleidimas.
Švelnaus paleidimo įrenginys skirtas 
kompresorių vienos fazės asinchroninių 
variklių švelniam paleidimui ir sustabdymui. 
Kompresoriai įrengti oro kondicionavimo 
sistemose ir pritaikyti 5А, 10А, 20А srovėms su 
vienos fazės 200...240 V, 50 Hz nominalia 
maitinimo įtampa.

Švelnaus paleidimo įrenginių naudojimo 
pagrindiniai pranašumai yra: elektrinių 
variklių ilgaamžiškumas, didelis patikimumas, 
greitas įrenginio atsipirkimas, viršįtampių 
nebuvimas, bekontaktė ir tyli komutacija, 
didelis darbo resursas, nedidelis elektros 
sunaudojimas valdymo grandinėse.

Naktinis režimas.
Naktinis režimas. Šis režimas įjungiamas 
kelioms valandoms (vidutiniškai 8-9 miego 
valandoms), pasibaigus šiam laikotarpiui 
kondicionierius išsijungia. Kai įjungtas šis 
režimas, vidinio bloko venti l iatorius 
persijungia į begarsį režimą. Kai naktį 
kondicionierius veikia aušinimo/šildymo 
režimu, po pirmos darbo valandos įvesta
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temperatūra automatiškai pakyla/krenta 1°С, 
po antros valandos darbo – dar 1°С, po trečios 
valandos darbo – dar 1°С. Toliau nustatyta 
temperatūra išlieka tokia pati, nesikeičia. 
K o n d i c i o n i e r i u s  p a l a i ko  ko m f o r t o  
temperatūrą, taupydamas elektrą.

Laikmatis.
Kada to reikia, vartotojas įveda laiką su realaus 
laiko laikmačiu, kad kondicionierius įsijungtų 
arba išsijungtų norimu metu, bei įjungia 
pasirinktą režimą bei temperatūrą.

„I Feel“.
Temperatūros palaikymo funkcija šio 
kondicionieriaus distancinio valdymo pulto 
buvimo taške (vartotojo buvimo vietoje). Tokiu 
būdu, kondicionierius valdo temperatūrą ne 
ten, kur jis įrengtas, o ten, kur šiuo metu yra 
vartotojas. Tai aprūpina maksimaliai 
komfortabilias klimato sąlygas.

Mygtukų blokavimas.
Distancinio valdymo pulto mygtukų 
blokavimas, apsaugo nuo nepageidaujamo 
arba atsitiktinio įsikišimo į kondicionieriaus 
valdymą.

Specialus triukšmo sumažinimo režimas.
Režimas, kuris ženkliai sumažina garso lygį ir 
leidžia naudoti kondicionierių naktį.

Įjungimas esant žemai įtampai.
Kondicionieriaus įjungimo ir normalaus 
funkcionavimo galimybė, kada įtampa tinkle 
yra žemiau normos (iki 185 V).

Įjungimas esant žemai temperatūrai.
Kondicionieriaus įjungimo ir normalaus 
funkcionavimo galimybė, kada temperatūra 
yra žemesnė nei -20°С (jeigu yra ir įrengiamas 
žieminis kompleksas).

Vertikalių žaliuzių automatinis sukimas.
Vertikalių žaliuzių valdymas – oro srovės 
vertikalus paskirstymas. Posūkio kampas iki 
160 laipsnių ir galimybė pasirinkti iki 7 
įvairiausių sąvaros nulenkimo padėčių.

Plataus kampo žaliuzės.
Efektyvus oro paskirstymas horizontalių 
plataus kampo žaliuzių dėka, su lanksčių 
sąvarų skleidimo plačiu kampu, keičia oro 
srovės horizontalią kryptį platesniame 
diapazone. Žaliuzės ne tik slenka, bet ir 
lankstosi, kas padeda efektyviau valdyti oro 
srovę palyginus su šiurkščiomis sąvaromis 
esant tokiam pat oro našumui.

„Golden Fin“.
Šilumokaičio Golden Fin antikorozinė danga – 
iš titano dioksido. „Golden Fin“ technologija 
ženkliai pagerina šilumokaitos efektyvumą ir 
padidina kondicionierių eksploatacijos 
terminą daugiau nei 5 kartus. Be to, nauja 
šilumokaičio danga leidžia sumažinti oro 
a e r o d i n a m i n į  p a s i p r i e š i n i m ą  i r  
kondicionieriaus triukšmo lygį.

„Blue Fin“.
Šilumokaičio Blue Fin antikorozinė danga. 
„Blue Fin“ technologija ženkliai pagerina 
šilumokaitos efektyvumą ir padidina 
kondicionierių eksploatacijos terminą daugiau 
nei 3 kartus.

Efektyvi aerodinamika.
Specialiai sukurta ventiliatoriaus menčių 
konstrukcija efektyviai sumažina triukšmo lygį.

Korpuso lako danga.
Korpuso lako danga, kurią specialiai sukūrė 
Veskių kompanija, išsiskiria aukštu kokybės 
lygiu: korpusas padengiamas daugybe lako 
sluoksnių, kurie paskui kruopščiai poliruojami. 
Tik tokia, daug darbo reikalaujanti, procedūra 
gali aprūpinti dangos, patvarios teplumui ir 
įbrėžimams, kokybę.

Energijos taupymo „A“ klasė.
Pagal naujausią ES direktyvą, ant buitinių oro 
kond ic ion ier ių  nurodoma energ i jos  
efektyvumo klasė. Šioje energijos imlumo 
kvalifikacijoje pati efektyviausia yra „A“ klasės 
įranga.
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Displėjus LED.
Vidinis kondicionieriaus blokas aprūpintas 
aukšto kontrasto šviesos diodų displėjais 
(LED), kur atspindi visi kondicionieriaus 
parametrai.

Inverteris DC.
Inverteris su vienfaziu pastovios srovės 
keitikliu. Palyginus su tradiciniu inverteriu, šis 
inverteris yra ekonomiškesnis (energijos 
suvartojimas 15 proc. mažesnis), patikimesnis 
(tinklo filtras nereikalingas) ir tylesnis (dėl 
pakrovimo iš pastovios srovės).

Iki 40% elektros taupymas.
Kondicionierius (inverterio tipas DC) 
nepaliaujamai veikia vartodamas žemą dažnį, 
kas leidžia iki 30-40% sumažinti energijos 
suvartojimą (palyginus su paprastu oro 
kondicionieriumi).

Rekordiškai žemas triukšmo lygis.
Ko n st r u kt y v i ų  y p at u m ų ,  i n ova c i n i ų  
technologijų bei naujausių kompresorių 
naudojimo dėka pasiekiami rekordiškai žemi 
triukšmo lygio rodikliai.

Apsauga nuo įtampos svyravimų.
Esant įtampos tinklo svyravimams nuo 160 iki 
250 V, apsauga nuo elektros maitinimo 
nestab i lumo.  I še inamos ios  į tampos  
iškraipymų bei komutacinių tr ikdžių 
reguliavimo metu nebuvimas. Automatinis 
išsijungimas esant įtampos arba tinklo dažnio 
neleistiniems pokyčiams.

Ozono sluoksniui nežalingas R410A freonas. 
Šis freonas nekenkia ozono sluoksniui ir yra 
efektyvesnis nei R22 arba R407C. Freono 
savybės leidžia siekti „A“ klasės energijos 
efektyvumo. Tai reiškia daugiau šalčio ir 
daugiau šilumos esant nedideliam elektros 
suvartojimui.

Novatoriškas distancinio valdymo pultas.
Kai kuriuose mobiliųjų kondicionierių 
modeliuose numatytas unikalus valdymo 
pultas, kuris yra integruotas į korpusą. Jis gali 
pasireikšti ir kaip belaidis pultas, ir kaip 
kondicionieriaus valdymo panelė.

Kompaktiški dydžiai leidžia patalpinti 
kondicionierių bet kurioje patogioje vartotojui 
vietoje.

Lengva perkelti.
Vienas iš mobil iojo kondicionieriaus 
pranašumų palyginus su stacionariais 
modeliais – tai, kad jį lengva perkelti. 
Kondicionierių galima perkelti iš kambario į 
kambarį.
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Sieniniai
kondicionieriai
Mes pagalvojome, kad Jums reikalingas ne paprastas kondicionierius, o 
protinga, patikima ir elegantiška sistema sveiko mikroklimato sukūrimui 
Jūsų name.

Naujų technologijų naudojimas
Novatoriškų produktų sukūrimas – tai 
Electrolux pagrindinė filosofija. Būtent todėl 
visų realizavimo rinkų ypatumų nagrinėjimas 
bei pirkėjų reikalavimų išmanymas patampa 
naujausių kondicionavimo sistemų sukūrimo 
pagrindu. Pagal tyrimų rezultatus kasmet 
patentuojami unikalūs atradimai, kurie 
p a l a i ko  E l e c t ro l u x ,  ka i p  v i e n o  i š  
novatoriškiausių, gamintojų reputaciją.

Dizainas
Galvodami apie kondicionieriaus dizainą, 
mes pasirūpinome tuo, kad jis deramai 
pritaptų prie kiekvieno interjero ir atitiktų 
Jūsų patalpos dizainerio sprendimus. Visi 
kondicionierių Electrolux modeliai yra 
sukurti atsižvelgiant į pramoninio dizaino 
šiuolaikines tendencijas, pagal kurias 
kondicionierius turi ne tik neišsiskirti 
interjere, bet atvirkščiai –  pabrėžti dizainerio 
idėjas.

Pagrindinės funkcijos bei režimai
Visos sieninės Electrolux sistemos split veikia 
ne tik aušinimo režimu, bet ir šildymo, 
sausinimo bei vedinimo.

Kondicionierius yra valdomas distancinio 
valdymo pulto pagalba. Šis pultas aprūpintas 
aukšto kontrasto displėjumi su realaus laiko 
funkcija. Electrolux supranta, kaip svarbu 
šiuolaikiniame pasaulyje ne tik palaikyti 
tinkamą patalpos mikroklimatą, bet ir 
efektyviai valyti orą ir naikinti bakterijas ore. 
Electrolux sistemos split aprūpintos 
daugiapakope filtracijos sistema, kuri sukuria 
Jūsų name ne tik komfortišką atmosferą, bet 
ir pašalina iš oro įvairiausius nemalonius 
kvapus, kenksmingus bei cheminius 
junginius, ligas sukeliančias bakterijas bei 
virusus. Jūs galite naudotis įrengtu 
standartiniu rinkiniu arba kaip papildomą 
opciją Jūs galite pasirinkti labiausiai tinkantį 
Jums filtrą.

Kokybės sistema
Kondicionieriaus patikimumas užtikrina ilgus 
darbo metus. Electrolux stebi gamybą visose 
stadijose – pradedant komplektavimo 
kontrole ir pabaigiant paruoštų gaminių 
kokybės daugialyge patikra.
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Stabilus darbas
Kompanija Electrolux pagalvojo apie 
kondicionierių serijų Air Gate, il'Loft, Slim 
Style, Crystal DC Inverter įrangą. Tai leidžia 
kondicionieriui veikti esant kritiškai žemai 
įtampai (185 V), kas ženkliai viršija 
s t a n d a r t i n i u s  r e i k a l a v i m u s  
elektromechaninių įrenginių atžvilgiu. Dėl to 
kondicionierius stabiliai veikia esant žemai 
įtampai tinkle.

Oro srovės kryptis
Electrolux dėka Jūs turėsite galimybę 
reguliuoti oro srovę (dėl žaliuzių padėčių 
skaičiaus žymaus padidėjimo). Jūs galite 
pasirinkti vieną iš 7 pozicijų, nukreipus oro 
srovę kampu, aprūpinančiu maksimalų 
komfortą. Be to, sieninių sistemų split visų 
serijų tipų ir didžių kondicionieriai leidžia dar 
didesnį žaliuzių nulenkimo kampą – iki 160 
laipsnių.

Savidiagnostika
Buitinės Electrolux sistemos split yra 
aprūpintos įmontuota mikroschema, kuri 
savarankiškai atlieka gedimų diagnostiką. 
Apie atsiradusius gedimus praneša sistemos 
split vidinio bloko šviesos indikatoriai. Esant 
būtinybei, automatiškai įsijungia apsaugos 
nuo gedimų sistema. Visos Electrolux 
sieninio tipo sistemos split yra  aprūpintos 
daugiapakope kondicionieriaus apsaugos 
sistema.

Automatinis atšildymas
Tam, kad išorinis blokas neapledėtų, kai už 
patalpos ribų oro temperatūra yra žemesnė 
nei +5°С, periodiškai įsijungia automatinio 
a t š i l d y m o  s i s t e m a :  5 - 1 0  m i n u č i ų  
kondicionierius veikia aušinimo režimu be 
vidinio bloko ventiliatoriaus įjungimo, o 
išorinio bloko šilumokaitis įkaista ir atitirpsta.

Apsauga nuo kritiškai aukštų ir žemų 
temperatūrų
Tam, kad būtų užkirstas kelias inverterinių 
Electrolux kondicionierių gedimams, 
suveikia apsaugos sistema. Kai aplinkos oro 
temperatūra yra žemesnė nei -15°С bei 
aukštesnė nei +43°С, kondicionierius 
išsijungia automatiškai.

Vidinio bloko garintuvo apsauga nuo 
perkaitimo
Visi Electrolux kondicionieriai yra aprūpinti 
sistema, vidinį bloką apsaugančia nuo 
perkaitimo, kai kondicionierius veikia įšilimo 
režimu. Jeigu suveikė apsauga, išorinio bako 
kompresorius išsijungia, o vidinio bloko 
ventiliatorius tęsia savo darbą, vėsindamas 
garintuvą. Po trijų minučių suveikia auto-
paleidimas, ir išorinio bloko kompresorius 
įsijungia automatiškai pagal nustatytą 
režimą.

Automatinis valymas
Labai  svarbus  faktor ius  E lectrolux  
kondicionierių darbe yra vidinio bloko 
automatinis valymas. Kada kondicionierius 
išjungtas, ventiliatorius dar kurį laiką tęsia 
s avo  ve i k l ą  –  j i s  s a u s i n a  i r  va l o  
kondicionieriaus vidines dalis, kas užkerta 
kelią bakterijų bei pelėsių atsiradimui.

Automatinis įjungimas
„ A u to - p a l e i d i m o “  f u n kc i j a  l e i d ž i a  
kondicionieriui įsijungti po elektros dingimo 
bei  sta ig ių  šuol ių  į tampos  t ink le .  
Temperatūros režimas išlieka tas pats, visi 
darbo parametrai, kurie buvo įvesti iki 
kondicionieriaus išsijungimo, išsaugomi. Ši 
funkcija apsaugo kompresorių nuo gedimų, 
staigaus įtampos šuolio metu, susilpnėjus 
arba dingus elektrai. Tai labai svarbus 
faktorius, jeigu patalpoje nieko nėra arba
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tamsiuoju paros metu. Mikroprocesorius 
būtinai „įsidėmės“, kad būtinas trijų minučių 
sustabdymas su kompresoriaus paleidimu, 
kad būtų galima išlyginti spaudimą šaldytuvo 
kontūre.

Š i l u m o k a i č i o  i l g a a m ž i š k u m a s  i r  
patikimumas
Art Style serijoje numatytas šilumokaitis 
„Golden Fin“ su titano dioksido danga, o 
kitose kondicionierių serijose – „Blue Fin“. 
Šios technologijos ženkliai pagerina 
š i lumokaitos efektyvumą, prai lg ina 
kondicionierių eksploatacijos laikotarpį. Be 
to, naujausia šilumokaičio danga leidžia 
sumažinti aerodinaminę oro varžą ir 
kondicionieriaus triukšmo lygį. Daugybė 
testų parodė, kad ši danga prailgina 
kondicionierių tarnavimo terminą 5 kartais 
(„Golden Fin“ atveju) ir 3 kartais („Blue Fin“ 
atveju).

Kompresoriaus daviklis ir apsauga nuo 
srovės perkrovų
Pagal kompresoriaus srovę galima nustatyti 
visą kondicionavimo sistemos gedimų eilę. 
Susilpnėjusi srovė parodo mums tai, kad 
kompresorius veikia be apkrovos, tai yra 
ištekėjo freonas. Sustiprėjusi srovė 
signalizuoja, kad prie kompresoriaus įėjimo 
atsiduria skystas, o ne dujų pavidalo freonas, 
ką gali įtakoti arba per žema išorinio oro 
temperatūra, arba užterštas vidinio bloko 
filtras. Tokiu būdu, srovės daviklis leidžia 
a p s a u g o s  s i s t e m a i  l a i k u  i š j u n g t i  
kompresor ių ,  kas  žymia i  pad id ina  
kondicionieriaus patikimumą.
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Daugiapakopė filtravimo sistema

Daugiapakopę filtravimo sistemą sudaro 
sekantys elementai:

Dulkių erkes naikinantis filtras – filtras, 
skirtas erkių gaudymui, išvalo orą nuo dulkių 
erkių. Filtro poros užlaiko smulkiausias 
dalelytes (0,3 mkm dydžio), tarp jų – ir dulkių 
erkes. Dulkių erkė gali tapti alerginių reakcijų 
ir netgi astmos priepuolių priežastimi. 
Maždaug 70 proc. laiko miesto gyventojas 
praleidžia uždarose patalpose, kas padidina 
riziką susirgti astma, kurios pagrindinis 
šaltinis yra saprofitai – dulkių erkės.

Katalizatorinis formaldehido valymo filtras 
– katalizatorinis filtras išvalo orą nuo 
formaldehido, kurio kaupimasis patalpoje 
gali tapti „sergančiojo namo sindromo“ 
priežastimi, bei kuris veda prie atopinio 
dermatito bei onkologinių susirgimų. 
Katalizatoriaus dėka šis filtras taip pat 
efektyviai pašalina ir kitus kenksmingus 
lakius organinius junginius, turinčius 
nemalonų kvapą.

Fotokatalizatorinis antibakterinis filtras – 
fotokatalizės metu fotokatalizatorinis 
antibakterinis filtras efektyviai neutralizuoja 
daugumą žinomų bakterijų bei nemalonių 
kvapų: tabako dūmus, gyvūnų kvapą.

Biologinis antibakterinis filtras – biologinis 
antibakterinis fi ltras turi specialius 
biologinius enzimus, turinčius daug bakterijų 
naikinimo savybių. Sterilizuoja iki 99,9 proc. 
bakterijų bei virusų. Biologiniai enzimai 
suformuoja ryšį su bakterijomis ir palaipsniui 
ištirpdo ląstelės apvalkalą, kas tampa jų 
žūties priežastimi.

Sidabro jonų filtras – filtras su sidabro jonais 
neutralizuoja bakterijas arba sumažina jų 
aktyvumą sulaikydamas juos. Aktyvus 
sidabras, esantis filtre, pastoviai gamina 
papildomus jonus – oro valymo nuo bakterijų 
efektyvumo didinimui.

Katechino filtras – katechino filtras sulaiko 
mikroskopines kenksmingas dalelytes, 
pagelbėja kvėpavimo sistemos susirgimų 
profilaktikai. Filtro sudėtyje yra specialus 
komponentas – katechinas. Katechinas 
(arbatmedžio lapų ekstraktas) vartojamas 
medicinoje kovoje su virusais, bakterijomis ir 
kitais patogeniniais mikroorganizmais.

Katechino filtras

Nešvarus oras

Švarus oras

Sidabro jonų filtras

Biologinis antibakterinis
filtras

Fotokatalizatorinis
antibakterinis filtras

Katalizatorinis filtras

Dulkių erkių filtras
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Šaltos plazmos generatorius

Šaltos  plazmos generator ius  –  ta i  
novatoriškas įrenginys, sukurtas pačių 
naujausių inovacijų oro valymo srityje 
pagrindu. Teigiamų vandenilio jonų H+ ir 
neigiamų deguonies jonų 02- dėka 
d e a k t y v u o j a m i  p e r n e š a m i  o r u  
mikroorganizmai (virusai, bakterijos, 
pelėsinių grybelių sporos), žiedadulkės, 
alergenai (tarp jų – ir dulkių erkės). 
Pagrindinis šaltos plazmos generatoriaus 
darbo proceso pranašumas yra tas faktas, 
kad vandenilio jonų H+ ir deguonies jonų 02- 
kiekis išlieka subalansuotas idealių natūralių 
sąlygų lygyje.

Kita svarbi šaltos plazmos generatoriaus 
darbo savybė yra nemalonių kvapų, toksinių 
d u j ų  b e i  a e r o z o l i ų  s k a i d y m a s .  
Mikroorganizmus, kenkiančius sveikatai, jis 
deaktyvuoja ir kondicionieriaus viduje. 
Šaltos plazmos generatoriaus technologijos 
veiklumo efektyvumas patvirtintas aukštu 
šio oro valymo bei sveikatos gerinimo 
metodo populiarumu tarp viso pasaulio 
vartotojų.

Inverterinės technologijos,
esančios Electrolux oro kondicionieriuose
Inverteriniai kondicionieriai su technologija 
DC transformuoja kintamąją srovę vienintelį 
kartą – skirtingai nuo paprastų inverterinių 
kondicionierių (AC, kur kintamąją tinklo 
srovę būtina transformuoti į pastoviąją, o po 
to vėl transformuoti i kintamąją), nes ir 
kompresorius, ir elektroninis variklis čia yra 
pastoviosios srovės įrenginiai. Technologija 
DC yra mažiau pavojinga ir ekonomiškesnė 
(dėl mažesnio elektroninių mikroschemų, 
aptarnaujančių šį tinklą, kiekių vartojimo 
sumažėja gedimų rizika). Pagrindiniai DC 
privalumai palyginus su tradicine (AC) 
inverterine technologija:

�Elektros energijos suvartojimas vidutiniškai 
15 proc. mažesnis, nei tradiciniame 
inverteryje;
�Stabilesnis ir patikimesnis darbas dėl 
paprastesnės elektros grandinės vartojimo;

�Inverteris DC taip pat atlieka tinklo filtro, 
apsaugančio kondicionierių nuo įtampos 
šuolių bei svyravimų, funkcijas, 
�Vienfazio maitinimo naudojimas net 
pačiuose galingiausiuose modeliuose;
�Darbo galimybė „aušinimo“ režimo ir 
„šildymo“ režimo metu esant žemai oro 
temperatūrai už patalpos ribų;
�P a l e i d i m o  s r o v i ų  s u m a ž i n i m a s  
kompresoriaus įjungimo metu, kas prailgina 
jo darbo terminą;
�Triukšmo sumažinimas kompresoriaus 
darbo nuo pastoviosios srovės sąskaita.

Šaltos plazmos generatoriaus veikimo principas

DC inverteriaus veikimo schema

Veikimo pradžia

Temperatūra

„on/off“

Šalta

DC inverter
komfortasNustatyta temperatūra

Karšta

„on/off“

Laikas
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Loft / Slim
serija

- Šaldymas

- Šildymas

- Sausinimas

- Vėdinimas

- Daugialaipsnis filtras

- Turbo režimas

- Naktinis režimas

- Auto režimas

- Savidiagnostika

- Automatinis atšildymas

- Automatinis valymas

- Autorestartas

- Karštas startas

- Plataus kampo žaliuzės

- Vertikalių žaliuzių automatinis sukimas

- Displėjus LED

- Distancinio valdymo pultas

- 24 val. taimeris

- Mygtukų blokavimas

- Antikorozinis padengimas Blue Fin

- Energijos klasė

- Ozono sluoksniui nežalingas R410A freonas
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Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis ir dizainą

Loft / Slim techninės charakteristikos

Modeliai
EACS-07 H*/N3/Eu 

(R410A)

EACS-09 H*/N3/Eu 

(R410A)

EACS-12 H*/N3/Eu 

(R410A)

EACS-18 H*/N3/Eu 

(R410A)

EACS-24 H*/N3/Eu 

(R410A)

Galia, kW (šald./šild.) 2,2 / 2,4 2,6 / 2,8 3,2 / 3,5 4,7 / 4,8 6,2 / 6,5

Elektros sąnaudos, kW  (šald./šild.) 0,685 / 0,659 0,821 / 0,779 1,00 / 0,97 1,46 / 1,43 1,90 / 1,90

Įtampa, V/Hz ~220-240 / 50 ~220-240 / 50 ~220-240 / 50 ~220-240 / 50 ~220-240 / 50

EER / COP 3,21 / 3,61 3,21 / 3,61 3,21 / 3,61 3,21 / 3,43 3,24 / 3,42

Energijos efektyvumo klasė A A A A A

Triukšmo lygis dB (A) 37 / 32 37 / 32 38 / 32 45 / 37 44 / 36

Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) 400 400 500 850 850

Matmenys, mm (WxHxD)
730x255x174 / 

720x428x310

730x255x174 / 

776x540x320

790x265x177 / 

776x540x320

940x200x298 / 

848x540x320

940x200x298 / 

913x680x378

Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD)
790x325x245 / 

765x350x475

790x325x245 / 

820x355x580

873x251x370 / 

820x355x580

1013x395x288 / 

878x360x580

1013x395x288 / 

997x431x740

Vid.bloko svoris neto/bruto, kg 8 / 10,5 8 / 10,5 9 / 12 13 / 17 13 / 17

Išor.bloko svoris neto/bruto, kg 23,5 / 26 31 / 34 35 / 40 40 / 44 46 / 50

Vamzdynas 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2"

Vamzdyno max ilgis/aukštis 15 / 5 15 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

El. maitinimas vidinis blokas vidinis blokas vidinis blokas vidinis blokas vidinis blokas

Valdymo laidas tarp bloku 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 6x1,5

Darbinės temperatūros ribos -7 - +43 -7 - +43 -7 - +43 -7 - +43 -7 - +43

Mažmeninė kaina Lt be PVM 1.100 Lt 1.150 Lt 1.300 Lt 1.950 Lt 2.400 Lt

Mažmeninė kaina Lt su PVM 1.331 Lt 1.392 Lt 1.573 Lt 2.360 Lt 2.904 Lt



15

Air Gate serija

- Šaldymas

- Šildymas

- Sausinimas

- Vėdinimas

- Daugialaipsnis filtras

- Turbo režimas

- Naktinis režimas

- Auto režimas

- Savidiagnostika

- Automatinis atšildymas

- Automatinis valymas

- Autorestartas

- Karštas startas

- Plataus kampo žaliuzės

- Vertikalių žaliuzių automatinis sukimas

- Displėjus LED

- 24 val. taimeris

- Energijos klasė

- Ozono sluoksniui nežalingas R410A freonas

- Matinis korpuso padengimas

- Apsauga nuo įtampos svyravimų

- Šaltos plazmos generatorius

- Efektyvi aerodinamika

- Švelnus paleidimas

- Įjungimas esant žemai įtampai

- Įjungimas esant žemai temperatūrai

- Distancinio valdymo pultas
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Air Gate techninės charakteristikos

Modeliai
EACS-07 HG-B/N3 

EACS-07 HG-M/N3 

EACS-09 HG-B/N3 

EACS-09 HG-M/N3 

EACS-12 HG-B/N3 

EACS-12 HG-M/N3 

EACS-18 HG-B/N3 

EACS-18 HG-M/N3 

EACS-24 HG-B/N3 

EACS-24 HG-M/N3 

Galia, kW (šald./šild.) 2,1 / 2,2 2,5 / 2,6 3,2 / 3,2 5,0 / 5,1 6,5 / 6,8

Elektros sąnaudos, kW  (šald./šild.) 0,655 / 0,610 0,779 / 0,706 0,997 / 0,886 1,558 / 1,413 2,025 / 1,885

Įtampa, V/Hz ~220-240 / 50 ~220-240 / 50 ~220-240 / 50 ~220-240 / 50 ~220-240 / 50

EER / COP 3,22 / 3,61 3,21 / 3,61 3,23 / 3,64 3,22 / 3,61 3,21 / 3,61

Energijos efektyvumo klasė A A A A A

Triukšmo lygis dB (A) maks./min. 37 / 32 37 / 32 40 / 35 46 / 39 50 / 43

Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) 460 480 540 800 960

Matmenys, mm (WxHxD)
750×250×190 / 

715×482×240

750×250×190 / 

715×482×240

750×250×190 / 

715×482×240

920x313x226 / 

760×545×255

1035×313×220 / 

830x637x285

Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD)
800x325x245 / 

830x530x315

800x325x245 / 

830x530x315

800x325x245 / 

830x530x315

1010x380x300 / 

890x580x350

1130x390x310 / 

965x665x385

Vid.bloko svoris neto/bruto, kg 7 / 8 7,3 / 9 7,5 / 9 11 / 14 13 / 16

Išor.bloko svoris neto/bruto, kg 23 / 25 23 / 25 26 / 28 42 / 46 54 / 58

Vamzdynas 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8"

Vamzdyno max ilgis/aukštis 15 / 5 15 / 5 15 / 5 15 / 5 15 / 5

El. maitinimas vidinis blokas vidinis blokas vidinis blokas vidinis blokas vidinis blokas

Valdymo laidas tarp bloku 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 6x1,5

Darbinės temperatūros ribos -7 - +43 -7 - +43 -7 - +43 -7 - +43 -7 - +43

Mažmeninė kaina Lt be PVM 1.200 Lt 1.250 Lt 1.350 Lt 2.100 Lt 2.550 Lt

Mažmeninė kaina Lt su PVM 1.452 Lt 1.513 Lt 1.634 Lt 2.541 Lt 3.086 Lt

Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis ir dizainą
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Crystal DC Inverter serija

- Šaldymas

- Šildymas

- Sausinimas

- Vėdinimas

- Daugialaipsnis filtras

- Turbo režimas

- Naktinis režimas

- Auto režimas

- Savidiagnostika

- Automatinis atšildymas

- Autorestartas

- Švelnus paleidimas

- Plataus kampo žaliuzės

- Vertikalių žaliuzių automatinis sukimas

- Displėjus LED

- 24 val. taimeris

- Mygtukų blokavimas

- Energijos klasė

- Ozono sluoksniui nežalingas R410A freonas

- DC inverter kompresorius

- Apsauga nuo įtampos svyravimų

- Tikslus temperatūros palaikymas

- Žemas triukšmo lygis

- Įjungimas esant žemai įtampai

- Įjungimas esant žemai temperatūrai

- Iki 40% elektros taupymas

- Efektyvi aerodinamika

- Automatinis valymas

- Karštas startas

- Distancinio valdymo pultas

- Įjungimas esant žemai įtampai/temperatūrai

- Antikorozinis padengimas Blue Fin
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Modeliai
EACS-I09 HC/N3/Eu 

inverter

EACS-I12 HC/N3/Eu 

inverter

EACS-I18 HC/N3/Eu 

inverter

EACS-I24 HC/N3/Eu 

inverter

Galia, kW (šald./šild.)
2,50 (0,55~3,20) kW      

2,80 (0,80~3,60) kW

3,50 (0,51~3,90) kW       

3,90 (0,88~4,40) kW

5,28 (1,26~6,60)          

5,85 (1,12~6,80)     

6,45 (1,40~7,00)                

7,00 (1,20~8,00)

Elektros sąnaudos, kW  (šald./šild.)
0,77 (0,25~1,36) kW      

0,78 (0,20~1,40) kW

1,08 (0,23~1,30) kW            

1,08 (0,25~1,45) kW

1,60 (0,38~2,65)              

1,62 (0,35~2,65)

1,98 (0,35~2,50)                  

1,93 (0,35~2,70)

Įtampa, V/Hz ~220-240 / 50 ~220-240 / 50 ~220-240 / 50 ~220-240 / 50

EER / COP 3,24 / 3,61 3,24 / 3,61 3,30 / 3,61 3,25 / 3,62

SEER / SCOP 5,32 / 3,61 5,80 / 3,70 5,32 / 3,61 5,10 / 3,80

Energijos efektyvumo klasė A A A A

Triukšmo lygis dB (A) maks./min. 40 / 23 41 / 24 46 / 35 51 / 39

Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) 550 560 780 800

Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.
790x265x170 / 

848x260x540

840x275x180 / 

848x260x540

940x298x200 / 

890x700x340

1007x315x219 / 

955x700x396

Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) 

vid./išor.

870x248x355 / 

878x360x580

915x255x355 / 

878x360x580

1010x285x380 / 

1026x455x735

1076x398x328 / 

1029x458x750

Vid.bloko svoris neto/bruto, kg 9 / 12 11 / 14 13 / 17 16 / 21

Išor.bloko svoris neto/bruto, kg 35 / 40 36 / 41 47 / 52 50 / 55

Vamzdynas 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2"

Vamzdyno max ilgis/aukštis 15 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

El. maitinimas vidinis blokas vidinis blokas vidinis blokas išorinis blokas

Valdymo laidas tarp bloku 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Darbinės temperatūros ribos -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46 -15 - +46

Mažmeninė kaina Lt be PVM 1.750 Lt 1.900 Lt 2.800 Lt 3.300 Lt

Mažmeninė kaina Lt su PVM 2.118 Lt 2.299 Lt 3.388 Lt 3.993 Lt

Crystal DC inverter techninės charakteristikos

Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis ir dizainą
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Orlando DC Inverter serija

- Šaldymas

- Šildymas

- Sausinimas

- Vėdinimas

- Turbo režimas

- Naktinis režimas

- Auto režimas

- Savidiagnostika

- Automatinis atšildymas

- Autorestartas

- Švelnus paleidimas

- Plataus kampo žaliuzės

- Vertikalių žaliuzių automatinis sukimas

- Displėjus LED

- 24 val. taimeris

- Mygtukų blokavimas

- Energijos klasė

- Ozono sluoksniui nežalingas R410A freonas

- DC inverter kompresorius

- Apsauga nuo įtampos svyravimų

- Tikslus temperatūros palaikymas

- Žemas triukšmo lygis

- Įjungimas esant žemai įtampai

- Įjungimas esant žemai temperatūrai

- Iki 40% elektros taupymas

- Efektyvi aerodinamika

- Automatinis valymas

- Karštas startas

- Distancinio valdymo pultas

- Įjungimas esant žemai įtampai/temperatūrai

- Antikorozinis padengimas Blue Fin
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Orlando DC inverter techninės charakteristikos

Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis ir dizainą

Modeliai EACS-I09 HO/N3 inverter EACS-I12 HO/N3 inverter

Galia, kW (šald./šild.) 3,35 / 3,65 3,50 / 3,80

Elektros sąnaudos, kW  (šald./šild.) 1,04 / 1,10 1,06 / 1,05

Įtampa, V/Hz ~220-240 / 50 ~220-240 / 50

EER / COP 3,22 / 3,61 3,30 / 3,62

SEER / SCOP 5,60 / 3,40 5,60 / 3,40

Energijos efektyvumo klasė A A

Triukšmo lygis dB (A) maks./min. 40 / 23 40 / 23

Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) 600 600

Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.
850×270×202 / 

715×482×240

850×270×202 / 

715×482×240

Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) 

vid./išor.

906×335×260 / 

830×530×315

906×335×260 / 

830×530×315

Vid.bloko svoris neto/bruto, kg 8,5 / 10 8,5 / 10

Išor.bloko svoris neto/bruto, kg 29 / 31 29 / 31

Vamzdynas 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8"

Vamzdyno max ilgis/aukštis 15 / 5 15 / 5

El. maitinimas vidinis blokas vidinis blokas

Valdymo laidas tarp bloku 4x1,5 4x1,5

Darbinės temperatūros ribos -15 - +46 -15 - +46

Mažmeninė kaina Lt be PVM 2.050 Lt 2.100 Lt

Mažmeninė kaina Lt su PVM 2.481 Lt 2.541 Lt
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Mobilus
kondicionieriai
Mes pagalvojome, kad Jūs galėtumėte pasiimti savo kondicionierių su 
savimi. Electrolux pristato naujosios kartos šiuolaikinius novatoriškus 
mobiliuosius kondicionierius.

Universalumas
Mobilusis kondicionierius leidžia mėgautis 
vėsiu oru patalpoje iškart po jo pirkimo, nes jis 
labai paprastai įrengiamas ir nereikalauja 
sudėtingo montavimo. Lengvam perkėlimui 
mobiliajame kondicionieriuje yra numatyti 
specialūs ratukai. Mobiliojo kondicionieriaus 
eksploatacinės charakteristikos praktiškai 
identiškos sistemai split. Kartu su įprastu 
aušinimu jis gali ventiliuoti bei sausinti orą 
patalpoje. Jeigu paprasto kondicionieriaus 
montavimas neįmanomas, Electrolux 
mobilusis kondicionierius pataps puikiu 
sprendimu.

Ekologiškumas
Rūpindamasi Jumis, Electrolux sukūrė kelis 
šiuolaikinius modelius, kurie atitinka griežtas 
Europos Sąjungos normas. Kaip aušinimo 
skystis šioje mobiliųjų kondicionierių serijoje 
vartojamas ozono sluoksniui nežalingas 
R410A freonas.

Oro jonizavimo ir valymo sistema
Electrolux mobilieji kondicionieriai yra 
aprūpinti oro valymo sistema, į kurios sudėtį 
įeina dulkių siurbimo filtras. Be dulkių 

siurbimo filtro, Air Gate serija turi švelnaus 
valymo ЗМ™ filtrą HAF bei jonizatorių. Neigiami 
jonai, kuriuos pagamina jonizatorius, gaivina orą 
ir pagerina žmogaus gyvenimo tonusą, sukelia 
jėgų bei žvalumo antplūdį, sudaro bendrą 
teigiamą poveikį organizmui. Filtras HAF 
aprūpina aukštą oro valymo nuo bakterijų bei 
virusų lygį, prisideda prie kvėpavimo sistemos 
susirgimo profilaktikos.
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Kondensato automatinis pašalinimas
Visi Electrolux mobilieji kondicionieriai turi 
kondensato garinimo automatinę sistemą – 
Shower Cooling. Įmontuotos pompos dėka 
kondensatas paduodamas į šilumokaitį ir 
papildomo drėgmės garinimo sąskaita 
padidina kondicionieriaus darbo efektyvumą 
aušinimo režimo metu. Drėgmės lygio 
didėjimo atveju Electrolux modeliuose 
įmontuota papildoma drenažinė pompa.

Valdymas
Specialiai Air Gate serijai buvo sukurtas 
novatoriškas valdymo pultas, kuris yra 
integruotas į mobiliojo kondicionieriaus 
korpusą. Kada pultas sumontuotas ant 
kondicionieriaus, jis atlieka valdymo panelės 
funkciją. Esant poreikiui, Jūs galite nuimti jį ir 
naudoti kaip distancinį belaidį pultą.

Auto darbo režimas
Automatinio darbo režimas. Kondicionierius

nustato temperatūrą patalpoje ir pats 
pasirenka reikalingą darbo režimą.

Žemo triukšmo lygio režimas
Electrolux mobiliuosiuose kondicionieriuose 
numatytas tylus darbo režimas, kurio darbo 
metu kondicionierius veikia su maksimaliai 
žemu garso slėgio dažniu.

Kompaktiškumas ir dizainas
Mobilieji kondicionieriai yra kompaktiški, juos 
labai lengva patalpinti net nedidelėje pagal 
plotą erdvėje. Electrolux kondicionieriai 
sukurs komfortišką klimatą, tuo pat metu labai 
darniai įsikurs Jūsų patalpos interjere.
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Dio serija

- Šaldymas

- Sausinimas

- Vėdinimas

- Automatinis kondensato
  pašalinimas

- Kompaktiškas dydis

- Šiuolaikinis dizainas

- Taimeris

- Energijos klasė

- Ozono sluoksniui nežalingas R410A freonas

- Distancinio valdymo pultas

- Lengva perkelti
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Modeliai EACM-10DR/N3 EACM-12DR/N3 EACM-14DR/N3

Rekomenduojamas patalpos plotas iki 25 kv.m. iki 30 kv.m. iki 35 kv.m.

Šald. galingumas, kW 2,9 3,5 4,1

Elektros sąnaudos, kW 0,9 1,1 1,1

Srovė, A 4,09 5,00 5,00

Elektros maitinimas, V/Hz ~220-240/50 ~220-240/50 ~220-240/50

Energijos klasė A A A

Termostatas, oC 16-32 16-32 16-32

Triukšmo lygis max dB (A) 51 52 54

Oro srautas (m3/val) 280 290 420

Matmenys, mm 747x450x387 747x450x387 854x510x424

Įpakavimo matmenys, mm 870x475x460 870x475x460 1087x545x462

Svoris neto/bruto, kg 28 / 32,1 31,5 / 35,5 36,5 / 41

Freonas R410A R410A R410A

Mažmeninė kaina Lt be PVM 1.033,06 Lt 1.157,03 Lt 1.239,67 Lt

Mažmeninė kaina Lt su PVM 1.250,00 Lt 1.400,00 Lt 1.500,00 Lt

Dio techninės charakteristikos

Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis ir dizainą
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Multi split kondicionieriai
Super Match DC inverter
Šiuolaikiniai pastatai su įvairaus tipo ir paskirties patalpomis numato 
galimybę tuo pat metu naudoti sienines bei pusiau pramonines sistemas  
split su vienu išoriniu bloku. Kompanija Electrolux pateikė optimalų 
sprendimą šioms užduotims spręsti – laisvo komponavimo sistemas multi 
split su DC inverteriu.

Panaudojimo universalumas
Naujausių atradimų diegimo dėka prie vieno 
išorinio bloko dabar galima prijungti nuo 1 iki 5 
vidinių blokų. Vartotojas dabar neapribotas 
vieno technikos tipo arba galios (išoriniai 
blokai nuo 4 iki 12,3 kW) pasirinkimu. Tai gali 
būti vidinių blokų įvairūs tipai esant bet kuriai 
jų kombinacijai tarpusavyje: kanaliniai, 
kasetiniai, grindų bei lubų ir sieniniai vidiniai 
blokai.

Naujos galimybės
Electrolux laisvo komponavimo sistema multi 
split su DC inverteriu palankiai išsiskiria 
sistemos laipsniško komplektavimo galimybe. 
Jūs galite palaipsniui suformuoti sistemą, prie 
išorinio bloko prijungę tik vieną vidinį bloką, a 
likusius keturis įtraukti tada, kai jų prireiks. 
Tokiu būdu, atsiranda galimybė prie išorinio 
bloko vienu metu prijungti kelių tipų vidinius 
blokus. Iš viso įranga numato iki 90 įvairių 
kombinacijų.

Inverterinės DC technologijos  
Laikas nestovi vietoje, atsiranda vis naujų 
patobulintų technologijų, kurios suteikia 
technikai daugiau patikimumo ir padaro ją

patogesnę naudoti. Super Match serijos 
kondicionieriai sukurti naudojantis inverterinę 
DC technologiją. Tokio tipo kondicionierius gali 
nepaliaujamai veikti esant žemiems dažniams, 
kas aprūpina maksimaliai tikslų temperatūros 
palaikymą įvairiose patalpose. Tuo pačiu, 
kanalinio tipo kondicionierių pažemintas aukštis 
leidžia susiaurinti pakabinamas lubas.
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Betriukšmis darbas
Tolygus kompresoriaus darbas leidžia iki 
minimumo sumažinti triukšmo lygį, kas šią oro 
kondicionierių rūšį paverčia nepakeičiamu 
daiktu miegamajame arba vaikų kambaryje.

Aukštas apsaugos lygis
Electrolux pagamintos inverterinės multi split 
sistemos, turi aukštą apsaugos lygį. Integruota 
savid iagnost ikos  s istema anal izuoja  
pagrindinius kondicionieriaus parametrus ir 
tuo atveju, jeigu būtų aptikti sutrikimai, 
blokuoja jo darbą. Be garsinio signalo, 
perspėjančio sistemos split savininką, 
displėjuje atsiranda indikatoriai, kurie 
informuoja apie atsiradusią problemą.

Nenuginčijami pranašumai
Inverterinės DC multi split sistemos Super Match 
turi platų darbinių temperatūrų diapazoną, kurio 
dėka kondicionierius gali veikti, kai lauke yra -
15°С. Dar vienas svarbus šios sistemos ypatumas 
– atsparumas įtampos svyravimams elektros 
tinkle, kas suteikia dar didesnį patikimumą ir 
kondicionieriaus darbo saugumą. Būdinga 
savybė – esant šiam technikos tipui visiškai 
nebūtina naudoti skirstomojo mazgo - vidinius 
blokus galima prijungti prie išorinio bloko.

Patogu naudotis
Galvojant apie vartotoją, Electrolux siekia 
palengvinti jo darbą su technika. Serijos Super 
Match kondicionieriuose, kiekviename 
vidiniame bloke atskirai, numatyta galimybė 
nepr ik lausomai  nustat inėt i  darb in ius  
parametrus. Tai leidžia sukurti įvairias klimato 
sąlygas skirtingose patalpose.
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Modeliai
EACS-07HC 

FMI/N3

EACS-09HC 

FMI/N3

EACS-12HC 

FMI/N3

EACS-18HC 

FMI/N3

Galia, kW (šald./šild.) 2,1 / 2,6 2,6 / 2,8 3,5 / 3,8 5,3 / 5,8

Triukšmo lygis dB (A) min/maks. 28 / 36 28 / 37 30 / 38 36 / 46

Oro srautas (m3/val) 450 500 630 850

Matmenys, mm (WxHxD) 790x265x170 790x265x170 845x275x180 940x298x200

Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) 870x248x355 870x248x355 915x255x355 1010x285x380

Svoris, kg neto/bruto 9 / 12 9 / 12 10 / 13 13 / 17

Vamzdynas 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2"

Valdymo laidas tarp bloku 3+1 3+1 3+1 3+1

El. maitinimas išorinis išorinis išorinis išorinis

Kaina Lt be PVM 520 Lt 560 Lt 620 Lt 800 Lt

Kaina Lt su PVM 629 Lt 678 Lt 750 Lt 968 Lt

Multi inverter vidinių blokų
techninės charakteristikos

Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis ir dizainą
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Modeliai EACO-18 FMI/N3 EACO-28 FMI/N3 EACO-42 FMI/N3

Vidutinė apskaičiuojama galia, kW 

(šald./šild.)
5,3 / 6,3 8,2 / 9,1 12,3 / 13,5

Vidinių blokų kiekis 1~2 2~4 1~5

Vidinių blokų kombinacijos -                       

1 vidinis blokas (šald. gal. ribos)
2,6~5,3 kW - 2,6~7,0 kW

Vidinių blokų kombinacijos -                       

2 vidiniai blokai (šald. gal. ribos)
4,2~6,1 kW 4,2~10,6 kW 5,2~14,0 kW

Vidinių blokų kombinacijos -                       

3 vidiniai blokai (šald. gal. ribos)
- 6,3~14,1 kW 7,8~18,6 kW

Vidinių blokų kombinacijos -                       

4 vidiniai blokai (šald. gal. ribos)
- 8,4~17,6 kW 10,4~18,6 kW

Vidinių blokų kombinacijos -                       

5 vidiniai blokai (šald. gal. ribos)
- - 13,0~19,3 kW

Elektros sąnaudos, kW  

(šald./šild.)

1,15 (0,50~2,00) kW              

1,18 (0,58~2,00) kW

2,48 (0,64~4,50) kW             

2,55 (0,98~3,95) kW

3,59 (0,85~5,00) kW        

3,55 (1,60~4,80) kW

EER / COP 3,21 / 3,63 3,23 / 3,63 3,23 / 3,63

Triukšmo lygis dB (A) maks. 53 54 54

Oro srautas (m3/val) 2600 3300 5500

Matmenys, mm (WxHxD) 903x596x378 963x700x396 1015x440x1103

Įpakavimo matmenys, mm 

(WxHxD)
948x645x420 1026x750x458 1155x490x1220

Svoris, kg neto/bruto 43 / 48 60 / 65 79 / 88

Valdymo laidas tarp bloku 3+1 3+1 3+1

El. maitinimas 3x2,5 3x2,5 3x3,5

Darbinės temperatūros ribos -15 ~ +48 -15 ~ +48 -15 ~ +48

Kaina Lt be PVM 2.600 Lt 3.500 Lt 5.400 Lt

Kaina Lt su PVM 3.146 Lt 4.235 Lt 6.534 Lt

Multi inverter išorinių blokų
techninės charakteristikos
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