UniClima
Inverter
Ar Condicionado sem
unidade exterior

Solius UniClima Inverter
Ar Condicionado sem unidade exterior
Ar condicionado sem unidade exterior de última geração
equipamento ideal para quem procura um sofisticado desenho interior moderno aliado
ao quase nulo impacto estético exterior, com o máximo de funcionalidades e o mínimo
consumo energético.

Inovador, com muito estilo e quase invisível
Máximo conforto e economia com classe A
Solius UniClima

Comando remoto

Deflector de ar rotativo para óptima distribuição do ar
Comando à distância muito discreto e extremamente ligeiro

App Solius UniClima

Painel de controlo digital touch screen
controlo local e remoto via wi-fi com app “solius uniclima”
Instalação simples e versátil em qualquer parede exterior
Grelhas exteriores pivotantes para aplicação na fachada
Funções e Modos de funcionamento variados
Função de protecção do compressor (paragem mínima de 3 minutos)
Resistência elétrica integrada (apenas Uniclima Inverter Plus)

Simples e discreto

Grelhas de remate pivotantes

Modelo
potência térmica nominal
potência elétrica consumida
Tar int= 20/15ºC (BS/BH) classe energética / COP
Tar ext= 7/6ºC (BS/BH)
temperatura mínima (interior/exterior, bolbo seco)

Prestações
Aquecimento

potência térmica nominal
potência elétrica consumida
Tar int= 27/19ºC (BS/BH) classe energética / EER
Tar ext= 35/24ºC (BS/BH) temperatura mínima (interior/exterior, bolbo seco)
Prestações
Arrefecimento

Dados
Técnicos

Dimensões

alimentação
potência da resistência elétrica
tipo de gás refrigerante
temperatura ambiente regulável
capacidade de desumidificação
nível ruído sonoro (min.-máx.)*
potência sonora
caudal de ar interior (min.-med.-máx.)
caudal de ar exterior (min.-med.-máx.)
furação de parede
altura x largura x profundidade
peso

Painel de controlo Touch Screen

UniClima Inverter

UniClima Inverter Plus

2360
720
A / 3,28
5/-10

2360
720
A / 3,28
5/-10

2350
730
A+ / 3,22
18/-5

2350
730
A+ / 3,22
18/-5

(ºC)
(l/h)
(dB)
(dB)
(m³/h)
(m³/h)

230
R-410A
16-31
1,1
27-41
58
270 / 320 / 400
340 / 390 / 480

230
1000
R-410A
16-31
1,1
27-41
58
270 / 320 / 400
340 / 390 / 480

(mm)
(mm)
(kg)

Ø162
555 x 1000 x 165
48,5

Ø162
555 x 1000 x 165
48,5

(W)
(W)
(ºC)
(W)
(W)
(ºC)
(V)
(W)

*Níveis de ruído a 1m de distância e 1,5m de altura.
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