Urządzenia
klimatyzacyjne

Zawsze po Twojej stronie

Zawsze idealny
klimat
URZÑDZENIA KLIMATYZACYJNE
Klimatyzatory ON-OFF
Klimatyzatory INVERTER
Uk∏ady MCD (VRF)
Klimakonwektory

Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.

Rozwiàzania Saunier Duval
Zawsze najlepszy klimat!

Klimatyzatory SAUNIER DUVAL
to nowoczesne i ekonomiczne urzàdzenia grzewczo-ch∏odzàce. Bogata oferta rozwiàzaƒ daje nieograniczone mo˝liwoÊci tworzenia
systemów klimatyzacyjnych.

Optymalny dobór
 o˝liwoÊç dopasowania do wymagaƒ dowolnego obiektu dzi´ki ró˝norodnoÊci oferty: klimatyzatory typu SPLIT ON-OFF
M
i INVERTER, uk∏ady MCD (VRF) i uk∏ady wody lodowej.

ElastycznoÊç
I dealne dostosowanie do charakteru pomieszczeƒ – jednostki wewn´trzne Êcienne, kasetonowe, przypod∏ogowo-podsufitowe i kana∏owe.

Komfort
 oskona∏e parametry ch∏odzàce i grzewcze, redukcja wilgoci i zanieczyszczeƒ powietrza, bardzo cicha praca, szereg
D
dodatkowych funkcji dla najbardziej wymagajàcych u˝ytkowników.

Ekonomia
 szcz´dne dogrzewanie dzi´ki funkcji „pompy ciep∏a”, technologia INVERTER w wi´kszoÊci modeli klimatyzatorów, wiele
O
urzàdzeƒ z klasà energetycznà A lub A++.
Wszystkie klimatyzatory wyposa˝one sà w unikalne systemy zabezpieczeƒ, które chronià urzàdzenia przed uszkodzeniami, nawet
w przypadku awarii instalacji. Rozwiàzania te sprawiajà, ˝e klimatyzatory Saunier Duval sà jednymi z najtrwalszych na rynku.

Dla kogo opracowano urzàdzenia klimatyzacyjne SAUNIER DUVAL?
WydajnoÊç ch∏odnicza
jednostki zewn´trznej
Klimatyzatory

od 2,60 kW
do 14,00 kW
zale˝nie od modelu

WydajnoÊç ch∏odnicza
jednostki zewn´trznej
Uk∏ady MCD (VRF)

od 14,28 kW
do 29,56 kW
zale˝nie od modelu

WydajnoÊç ch∏odnicza
jednostki wewn´trznej
Klimakonwektory

od 2,20 kW
do 6,98 kW
zale˝nie od modelu

Urzàdzenia klimatyzacyjne

Nie tylko przyjemny ch∏ód
Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch∏odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak˝e funkcj´
grzania. Ponadto klimatyzatory te mogà doskonale pracowaç w obu tych funkcjach nawet przy niskiej temperaturze
zewn´trznej.
Rozwiàzania Saunier Duval wyposa˝ono równie˝ w szereg dodatkowych funkcji, gwarantujàcych u˝ytkownikom maksimum komfortu, wygod´ i bezpieczeƒstwo. Energooszcz´dnoÊç, niezawodnoÊç i wygoda obs∏ugi to dodatkowe cechy,
które sprawiajà, ˝e korzystanie z tych urzàdzeƒ to prawdziwa przyjemnoÊç.

Idealny komfort w ka˝dym pomieszczeniu
Saunier Duval oferuje wyjàtkowo szerokà gam´ rozwiàzaƒ, którà ciàgle wzbogaca
i unowoczeÊnia. Teraz mieszkaƒcy lub u˝ytkownicy ka˝dego obiektu mogà cieszyç si´
komfortem, jaki daje klimatyzacja.

3

Âcienne klimatyzatory typu SPLIT ON-OFF i INVERTER
DoskonaΠe urzàdzenia do mieszkaƒ, domów jednorodzinnych, jak równie˝ do niewielkich punktów
usΠugowych, sklepików czy warsztatów. Mogà byç montowane zarówno w nowo budowanych, jak
i istniejàcych budynkach, a ich instalacja jest wyjàtkowo szybka i prosta. Ta grupa urzàdzeƒ obejmuje
klimatyzatory do pojedynczych pomieszczeƒ, a tak˝e systemy zΠo˝one nawet z czterech jednostek
wewn´trznych. Ca∏kowita dΠugoÊç przewodów instalacji mo˝e wynosiç nawet 60 m*, co pozwala
na elastycznoÊç w doborze miejsca monta˝u.

Kasetonowe klimatyzatory typu SPLIT INVERTER
Nowoczesne urzàdzenia stworzone z myÊlà o obiektach u˝ytkowych charakteryzujàcych si´
nowoczesnà stylistykà. Elegancki design podkreÊla architektur´ wn´trza, a równomierny nawiew
i dobra cyrkulacja zapewniajà idealne warunki w pomieszczeniu. Mo˝liwoÊç domieszania Êwie˝ego
powietrza dodatkowo podnosi komfort u˝ytkowania.

Klimatyzatory MULTI COMBI INVERTER
Doskona∏y system klimatyzacji, pozwalajàcy na zestawienie jednostki zewn´trznej z dwiema, trzema
lub nawet z czterema jednostkami wewn´trznymi, w zale˝noÊci od konfiguracji. WÊród jednostek
wewn´trznych do wyboru sà urzàdzenia Êcienne, kasetonowe i kana∏owe, co pozwala na idealny
dobór klimatyzacji do wymagaƒ obiektu. UniwersalnoÊç, oszcz´dnoÊç miejsca i doskona∏e parametry
sprawiajà, ˝e system MULTI COMBI znajduje zastosowanie zarówno w domach jednorodzinnych,
jak i mniejszych obiektach u˝ytkowych.

Uk∏ady MCD (VRF)
Rozbudowane systemy klimatyzacyjne, pozwalajàce na ∏àczenie do 16 jednostek wewn´trznych
z jednà jednostkà zewn´trznà. Jest to wi´c niezwykle efektywne i ekonomiczne rozwiàzanie
pozwalajàce na klimatyzowanie wielu pomieszczeƒ w budynkach biurowych, us∏ugowych, klinikach
itp. Pozwala na oszcz´dnoÊç miejsca na zewnàtrz obiektu, a mo˝liwoÊç prowadzenia rurociàgów
o d∏ugoÊci nawet 175 m sprawia, ˝e uk∏ady MCD mogà byç stosowane praktycznie wsz´dzie. Gama
uk∏adów MCD obejmuje jednostki Êcienne, kana∏owe, kasetonowe i przypod∏ogowo-podsufitowe,
pozwalajàc na optymalny dobór do charakteru pomieszczeƒ.

Klimakonwektory
Doskona∏e rozwiàzania, które umo˝liwiajà rozbudowanie instalacji wyposa˝onej w pomp´ ciep∏a
lub chiller (agregat wody lodowej). Mo˝liwoÊç wyboru spoÊród jednostek Êciennych, kasetonowych,
podsufitowych lub konsol pozwala na dobór klimakonwektora do indywidualnych potrzeb
u˝ytkownika.

* Dla systemów Multi.

Urzàdzenia klimatyzacyjne

Idealna temperatura w Twoim domu

Ch∏odzenie i grzanie
Ch∏ód na zawo∏anie
Wiele klimatyzatorów Saunier Duval posiada automatycznà funkcj´ TURBO, dzi´ki której urzàdzenie od razu
po w∏àczeniu b∏yskawicznie ch∏odzi nagrzane powietrze. Funkcja wspaniale sprawdza si´ w upalne dni w nas∏o
necznionych lub szybko nagrzewajàcych si´ pomieszczeniach, pozwalajàc w krótkim czasie uzyskaç idealny komfort.
Przyjemnie jak na pla˝y
Podczas letnich upa∏ów nie ma nic przyjemniejszego ni˝ delikatny powiew rzeÊkiego powietrza. Zapobiega to
zaduchowi i nieprzyjemnemu zapachowi. Dzi´ki precyzyjnemu uk∏adowi nawiewu klimatyzatory Saunier Duval
zapewniajà aktywny ruch powietrza, który daje wra˝enie przyjemnej bryzy. Dodatkowo funkcja ta sterowana jest
za pomocà pilota.
Sposób na zimne dni
Wszystkie klimatyzatory Saunier Duval to urzàdzenia grzewczo-ch∏odzàce. Dzi´ki zastosowaniu technologii
„pompy ciep∏a” mo˝liwe jest bardzo ekonomiczne ogrzewanie pomieszczeƒ wiosnà i zimà. Aby wyprodukowaç
ponad 3 kilowaty energii cieplnej, wystarczy zaledwie 1 kilowat energii elektrycznej.
Przyjemny, ciep∏y nawiew
Aby móc podgrzewaç pomieszczenie, czynnik ch∏odniczy krà˝àcy w klimatyzatorze musi osiàgnàç odpowiednio
wysokà temperatur´, na co potrzeba chwil´ czasu – szczególnie gdy zmieniamy tryb pracy z ch∏odzenia na grzanie.
Aby uniknàç rozprowadzania przez urzàdzenie zimnego powietrza, w klimatyzatorach Saunier Duval zosta∏a
zastosowana funkcja GORÑCY START. Dzi´ki niej urzàdzenie uruchomi nawiew dopiero wówczas, gdy b´dzie
odpowiednio nagrzane.
Ciep∏o czy zimno?
Wiele klimatyzatorów Saunier Duval potrafi samodzielnie wybraç tryb pracy – ch∏odzenie lub grzanie – w zale˝noÊci
od temperatury. Zapewnia to niezmienny komfort w pomieszczeniach nawet wiosnà lub jesienià, kiedy pogoda
bywa bardzo zmienna.
Idealna temperatura otoczenia
Jednostki Êcienne z serii SDH 15 zosta∏y wyposa˝one w funkcj´ FOLLOW ME. Czujnik temperatury zamontowano
dodatkowo w pilocie urzàdzenia, a nie – jak to ma zazwyczaj miejsce – tylko w klimatyzatorze. Dzi´ki temu rozwiàzaniu
urzàdzenie dostosowuje swojà prac´ do temperatury miejsca, w którym znajduje si´ pilot. Majàc go obok siebie,
mo˝na mieç pewnoÊç, ˝e w naszym otoczeniu b´dzie panowa∏ komfort, jakiego oczekujemy.
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Uwaga: wymienione funkcje nie muszà wyst´powaç jednoczeÊnie we wszystkich modelach urzàdzeƒ.

Komfort przez ca∏y rok...
Wygoda i oszcz´dnoÊç
Funkcja REPEAT
Funkcja ta zosta∏a wprowadzona w celu jeszcze wi´kszej prostoty obs∏ugi. Pozwala ona na dowolnie d∏ugie powtarzanie
przyj´tego programu pracy, zamiast codziennego programowania czasów pracy. Dzi´ki tej funkcji obs∏uga sterownika
sta∏a si´ wr´cz intuicyjna. Funkcja ta jest dost´pna w urzàdzeniach z serii SDH 15.

Oszcz´dnie i przyjemnie
Wysokiej wydajnoÊci spr´˝arki charakteryzujà si´ doskona∏à pracà i bardzo wysokà mocà w stosunku do niskiego poboru
energii elektrycznej. Spr´˝arka jest bardzo cicha, a urzàdzenie dodatkowo wyposa˝ono w wentylatory z systemem redukcji
szumów, dzi´ki czemu praca klimatyzatorów Saunier Duval nie zak∏óca wypoczynku ani pracy.

Bezpiecznie i wygodnie
W przypadku przerwania dop∏ywu energii elektrycznej lub spadku napi´cia, po przywróceniu poboru pràdu urzàdzenie
w∏àcza si´ samoczynnie w zadanym programie dzi´ki funkcji RESTART. Zapobiega to przykrym niespodziankom po powrocie
z urlopu lub pracy, a tak˝e oszcz´dza problemów z ponownym ustawieniem ulubionego programu.

Klasa A++ czyli najwy˝sza efektywnoÊç
Wiele klimatyzatorów Saunier Duval ma klas´ energetycznà A++. Jest ona gwarancjà najlepszej efektywnoÊci i energooszcz´dnoÊci urzàdzeƒ. Wybór takich klimatyzatorów oznacza wymiernà oszcz´dnoÊç kosztów (do 10% w stosunku
do klasy A i do 20% w stosunku do klasy B).

10-20%

Urzàdzenia klimatyzacyjne

...i w ka˝dym pomieszczeniu
Zdrowo i bezpiecznie
Sucho i Êwie˝o
W okresie letnim ogromna wilgotnoÊç powietrza cz´sto powoduje zawilgocenie pomieszczeƒ, co mo˝e dawaç
przykre skutki, takie jak powstawanie grzybów czy nacieków na Êcianach. Dzi´ki zastosowaniu klimatyzatorów
mo˝na zmniejszyç wilgotnoÊç powietrza i cieszyç si´ komfortowym wypoczynkiem w przyjemnym, ch∏odnym
pomieszczeniu.
Przyjemny, zdrowy sen
Bardzo istotnà i u˝ytecznà funkcjà klimatyzatorów Saunier Duval jest opcja SLEEP. Ta inteligentna funkcja dba
o bilans cieplny organizmu. W trakcie ch∏odzenia urzàdzenie podnosi temperatur´ o 2 stopnie w ciàgu dwóch
godzin, co zapobiega wych∏odzeniu organizmu podczas snu. Natomiast podczas dogrzewania pomieszczenia
obni˝a temperatur´ o 2 stopnie w ciàgu dwóch godzin, dzi´ki czemu nie ma ryzyka przegrzania organizmu
w czasie nocnego odpoczynku. Praca w tym trybie jest te˝ bardzo cicha, aby nie zak∏ócaç snu.
Zdrowe i czyste powietrze
Bardzo istotne dla zdrowia i samopoczucia jest, by powietrze by∏o mo˝liwie jak najczystsze. Jest to problem
doskonale znany wszystkim, a zw∏aszcza tym, którzy mieszkajà w du˝ych aglomeracjach miejskich, gdzie nie sposób
nawet otworzyç okna, by przewietrzyç mieszkanie. Wysokowydajne, trzystopniowe filtry klimatyzatorów Saunier
Duval doskonale poprawiajà czystoÊç powietrza, usuwajàc zanieczyszczenia, drobnoustroje i py∏ki.

Filtr kurzowy
Wy∏apuje kurz oraz inne czàstki sta∏e unoszàce si´ w powietrzu.
Filtr w´glowy*
Filtr dzia∏a na dwa sposoby. Aktywny w´giel, który jest w jego sk∏adzie, poch∏ania negatywne
zapachy, takie jak pochodne amoniaku (NH3) oraz formaldehydów (HCHO). Kolejna substancja
czynna poch∏ania i neutralizuje dym i opary. Finalnie filtr ten sprawia, ˝e powietrze w pomieszczeniu
staje si´ wolne od nieprzyjemnych zapachów oraz substancji dra˝niàcych b´dàcych cz´sto przyczynà
reakcji alergicznych.
Filtr antybakteryjny*
Filtr ten sk∏ada si´ z aktywnych substancji, których zadaniem jest wy∏apywanie oraz neutralizowanie
drobnoustrojów, które znajdujà si´ w powietrzu.
Aktywny jonizator (uruchamiany pilotem)*
Poprawia jakoÊç powietrza w pomieszczeniu, neutralizujàc niepo˝àdane dodatnie zjonizowanie
powietrza.

Nowoczesny design
Nowoczesna stylistyka, najwy˝sza jakoÊç wykonania
i dba∏oÊç o najdrobniejsze szczegó∏y – to znak rozpoznawczy marki Saunier Duval. Takie sà równie˝ systemy
klimatyzacyjne. Zarówno kszta∏t urzàdzeƒ, jak równie˝
elementy sterowania charakteryzujà si´ estetykà,
ergonomià i funkcjonalnoÊcià.

* W wybranych modelach.
Uwaga: wymienione funkcje nie muszà wyst´powaç jednoczeÊnie we wszystkich modelach urzàdzeƒ.
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Klimatyzatory typu SPLIT
Klimatyzatory typu SPLIT to niezwykle szeroka gama urzàdzeƒ grzewczo-chΠodzàcych. Nale˝à do nich: klimatyzatory Êcienne z jednà,
dwiema, trzema lub czterema jednostkami wewn´trznymi, klimatyzatory kasetonowe a tak˝e systemy MULTI COMBI. Urzàdzenia SPLIT
wyst´pujà w wersji ON-OFF oraz INVERTER.

Klimatyzatory typu ON-OFF – najprostszy sposób na komfort
ON-OFF to okreÊlenie dotyczàce sposobu pracy spr´˝arki (kompresora). Klimatyzatory ON-OFF dzia∏ajà ze sta∏à mocà i regulujà
temperatur´ w pomieszczeniu poprzez w∏àczanie i wy∏àczanie. Jest to sprawdzona i popularna konstrukcja, która pozwala
na zapewnienie komfortu a zarazem – oszcz´dny zakup i eksploatacj´. Sposób pracy za pomocà w∏àczeƒ i wy∏àczeƒ nie jest odczuwalny
dla u˝ytkownika, a komfort zale˝y od typu zastosowanej spr´˝arki. Klimatyzatory Saunier Duval wyposa˝one sà w spr´˝arki rotacyjne,
zapewniajàce cichà prac´ i du˝à wydajnoÊç. Zaletà tych rozwiàzaƒ jest te˝ oszcz´dna eksploatacja.

Zu˝ycie energii

Komfort
u˝ytkownika

Straty energii

Niski komfort

Wysoka
efektywnoÊç

Komfort
u˝ytkownika

Straty energii

Niski komfort

Niska modulacja,
pràd zmienny

Klimatyzatory typu INVERTER
– nowy standard
Spr´˝arki typu INVERTER to innowacyjne rozwiàzanie, dzi´ki któremu klimatyzator p∏ynnie
reguluje swojà moc w zale˝noÊci od warunków
w pomieszczeniu. Zalety tej technologii:
	systemy inverterowe mogà osiàgaç od 30%
do 140% swojej nominalnej wydajnoÊci,
dzi´ki czemu pomieszczenie jest ch∏odzone
lub ogrzewane znacznie szybciej;
	p∏ynna regulacja mocy sprawia, ˝e komfort
w pomieszczeniu jest na niezmiennym
poziomie;
	urzàdzenie moduluje moc i zu˝ycie energii
zale˝nie od potrzeb, sprawiajàc, ˝e pobór
energii i koszty sà mniejsze;
	pobór mocy na stabilnym poziomie
stanowi znacznie mniejsze obcià˝enie
dla instalacji elektrycznej.

Wysoka modulacja,
pràd sta∏y

Technologia INVERTER w urzàdzeniach
Saunier Duval

Niska modulacja,
pràd sta∏y

Technologia INVERTER, która jest wykorzystywana w urzàdzeniach Saunier Duval
to najlepsze z rozwiàzaƒ typu INVERTER.
Zapewnia maksimum komfortu, niski poziom
ha∏asu i wibracji oraz efektywne wykorzystanie
energii dzi´ki nast´pujàcym cechom:
– technologii wysokiej modulacji,
– wykorzystaniu pràdu sta∏ego,
– wykorzystaniu fali sinusoidalnej.

Urzàdzenia klimatyzacyjne

Klimatyzatory
Klimatyzatory Êcienne
Klimatyzatory typu SPLIT, grzewczo-ch∏odzàce
Jednostka wewnętrzna
Jednostka zewnętrzna
Zasilanie
Wydajność chłodnicza
Pobór mocy
Pobór prądu
EER
Wydajność grzewcza
Pobór mocy
Pobór prądu
COP
Maks. pobór mocy
Maks. pobór prądu

Jedn.
V/Ph/Hz
kW
kW
A
kW
kW
A
kW
A

SDH 14-026 W
14-026 HWI
14-026 HWO
2,65
0,82
3,70
3,23
2,80
0,77
3,50
3,64
1,10
5,50

SDH 14-036 W SDH 14-051 W
14-036 HWI
14-051 HWI
14-036 HWO
14-051 HWO
230/1/50
3,25
5,15
1,01
1,71
4,40
7,70
3,22
3,01
3,30
5,40
0,91
1,67
3,90
7,20
3,63
3,23
1,40
2,60
7,50
13,00

SDH 14-065 W
14-065 HWI
14-065 HWO

Czynnik R: 410A

7,03
2,45
11,50
2,87
7,91
2,46
11,50
3,22
3,50
18,00

Klimatyzatory typu SPLIT INVERTER, grzewczo-ch∏odzàce
Jedn. SDH 15-025 NW SDH 15-035 NW SDH 15-050 NW SDH 15-065 NW
Jednostka wewnętrzna
15-025 NHWI 15-035 NHWI 15-050 NHWI 15-065 NHWI
Jednostka zewnętrzna
15-025 NHWO 15-035 NHWO 15-050 NHWO 15-065 NHWO
Zasilanie
V/Ph/Hz
230/1/50
Katalogowa wydajność chłodnicza
kW
2,60
3,50
5,00
6,70
Min. - maks. wydajność chłodnicza kW
0,9 - 3,3
1,1 - 4,3
1,5 - 6,4
3,5 - 7,3
Katalogowy pobór mocy
kW
0,65
0,97
1,55
2,09
Min. - maks. pobór mocy
kW
0,30 - 1,10
0,40 - 1,48
0,38 - 2,30
0,82 - 2,50
Pobór prądu
A
2,90
4,30
6,90
9,40
EER
4,00
3,61
3,23
3,21
Katalogowa wydajność grzewcza
kW
2,90
3,80
5,10
7,35
Min. - maks. wydajność grzewcza
kW
1,0 - 3,6
1,2 - 4,4
1,6 - 6,7
3,2 - 7,9
Katalogowy pobór mocy
kW
0,68
0,99
1,41
2,03
Min. - maks. pobór mocy
kW
0,31 - 1,15
0,39 - 1,46
0,35 - 2,10
0,80 - 2,70
Pobór prądu
A
3,00
4,20
6,40
9,10
COP
4,26
3,84
3,62
3,62
Maks. pobór mocy
kW
1,61
1,95
2,76
2,70
Maks. pobór prądu
A
7,0
9,0
12,0
15,0

Czynnik R: 410A
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Klimatyzatory
Klimatyzatory Êcienne
Klimatytzatory typu MULTI SPLIT INVERTER, grzewczo-ch∏odzàce
Jedn.
Jednostki wewnętrzne
Jednostka zewnętrzna
Zasilanie
V/Ph/Hz
Katalogowa wydajność chłodnicza
kW
Wydajności jednostek wewnętrznych
kW
Min. - maks. wydajność chłodnicza
kW
Katalogowy pobór mocy
kW
Min.- maks. pobór mocy
kW
Pobór prądu
A
EER
Katalogowa wydajność grzewcza
kW
Wydajności jednostek wewnętrznych
kW
Min. - maks. wydajność grzewcza
kW
Katalogowy pobór mocy
kW
Min. - maks. pobór mocy
kW
Pobór prądu
A
COP
Maks. pobór mocy
kW
Maks. pobór prądu
A

SDH 15-050 M2NW
SDH 15-060 M2NW
15-025 NHWI
15-025 NHWI
15-025 NHWI
15-035 NHWI
SDH 15-060 MC2NHO
SDH 15-060 MC2NHO
230/1/50
5,20
5,40
2,60
2,60
2,42
2,98
2,18 - 6,34
2,27 - 6,53
1,62
1,66
0,65 - 1,99
0,66 - 2,04
7,00
7,20
3,21
3,25
6,10
6,25
3,05
3,05
2,82
3,43
2,56 - 7,38
2,64 - 7,60
1,67
1,73
0,67 - 2,06
0,69 - 2,11
7,30
7,50
3,65
3,61
2,15
2,15
10,5
10,5

Czynnik R: 410A

Klimatyzatory typu MULTI SPLIT INVERTER, grzewczo-ch∏odzàce
Jedn.
Jednostki wewnętrzne
Jednostka zewnętrzna
Zasilanie
V/Ph/Hz
Katalogowa wydajność chłodnicza
kW
Wydajności jednostek wewnętrznych
kW
Min. - maks. wydajność chłodnicza
kW
Katalogowy pobór mocy
kW
Min. - maks. pobór mocy
kW
Pobór prądu
A
EER
Katalogowa wydajność grzewcza
kW
Wydajności jednostek wewnętrznych
kW
Min. - maks. wydajność grzewcza
kW
Katalogowy pobór mocy
kW
Min. - maks. pobór mocy
kW
Pobór prądu
A
COP
Maks. pobór mocy
kW
Maks. pobór prądu
A

15-025 NHWI

2,43

2,71

SDH 15-085 M3NW
15-025 NHWI
15-085 MC3NHO
230/1/50
8,10
2,43
3,40 - 9,80
2,48
0,99 - 3,06
10,80
3,27
9,05
2,71
3,8 - 10,95
2,49
1,00 - 3,07
10,80
3,63
3,10
16,0

15-035 NHWI

Czynnik R: 410A
3,24

3,63

Klimatyzatory typu MULTI SPLIT INVERTER, grzewczo-ch∏odzàce
Jedn.
Jednostki wewnętrzne
Jednostka zewnętrzna
Zasilanie
V/Ph/Hz
Katalogowa wydajność chłodnicza
kW
Wydajności jednostek wewnętrznych
kW
Min. - maks. wydajność chłodnicza
kW
Katalogowy pobór mocy
kW
Min. - maks. pobór mocy
kW
Pobór prądu
A
EER
Katalogowa wydajność grzewcza
kW
Wydajności jednostek wewnętrznych
kW
Min. - maks. wydajność grzewcza
kW
Katalogowy pobór mocy
kW
Min. - maks. pobór mocy
kW
Pobór prądu
A
COP
Maks. pobór mocy
kW
Maks. pobór prądu
A

15-025 NHWI

2,15

2,38

SDH 15-110 M4NW
15-025 NHWI 15-025 NHWI
15-085 MC4NHO
230/1/50
9,10
2,15
2,15
3,73 - 11,09
2,78
1,11 - 3,75
12,10
3,27
10,10
2,38
2,38
4,13 - 12,30
2,78
1,11 - 3,72
12,10
3,63
4,80
21,0

15-035 NHWI

Czynnik R: 410A
2,65

2,96

Urzàdzenia klimatyzacyjne
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Klimatyzatory kasetonowe
Klimatyzatory typu SPLIT INVERTER, grzewczo-ch∏odzàce
Jedn.
Jednostka wewnętrzna
Jednostka zewnętrzna
Zasilanie
V/Ph/Hz
Katalogowa wydajność chłodnicza
kW
Min. - maks. wydajność chłodnicza
kW
Katalogowy pobór mocy
kW
Min. - maks. pobór mocy
kW
Pobór prądu
A
EER
Katalogowa wydajność grzewcza
kW
Min. - maks. wydajność grzewcza
kW
Katalogowy pobór mocy
kW
Min. - maks. pobór mocy
kW
Pobór prądu
A
COP
Maks. pobór mocy
kW
Maks. pobór prądu
A
Jedn.
Jednostka wewnętrzna
Jednostka zewnętrzna
Zasilanie
V/Ph/Hz
Katalogowa wydajność chłodnicza
kW
Min. - maks. wydajność chłodnicza
kW
Katalogowy pobór mocy
kW
Min. - maks. pobór mocy
kW
Pobór prądu
A
EER
Katalogowa wydajność grzewcza
kW
Min. - maks. wydajność grzewcza
kW
Katalogowy pobór mocy
kW
Min. - maks. pobór mocy
kW
Pobór prądu
A
COP
Maks. pobór mocy
kW
Maks. pobór prądu
A

SDH 10-051 NK
10-051 NHKI
10-050 NHFKDO
5,25
1,80 – 5,60
1,63
0,55 - 2,07
7,10
3,22
5,80
1,40 - 6,10
1,60
0,56 - 2,02
6,70
3,63
2,60
12,30

SDH 10-066 NK
10-066 NHKI
10-065 NHFKDO
230/1/50
7,03
1,59 - 7,85
2,18
0,98 - 2,80
9,51
3,23
7,76
1,70 - 8,50
2,09
1,05 - 2,6
9,27
3,71
2,80
13,20

SDH 10-105 NK
10-105 NHKI
10-105 NHFKDO
230/1/50
10,50
3,00 - 12,60
3,25
2,00 - 5,50
13,90
3,23
11,80
3,80 - 14,50
3,18
2,00 - 5,50
13,90
3,71
5,50
25,00

SDH 10-090 NK
10-090 NHKI
10-090 NHFKDO
8,70
2,60 - 11,30
2,70
1,10 - 4,60
11,80
3,23
10,05
2,80 - 12,50
2,71
1,30 - 4,60
11,85
3,71
4,60
23,00

Czynnik R: 410A

SDH 10-130T NK
10-130 NHKI
10-130T NHFKDO
400/3/50
14,00
3,40 - 16,00
4,33
2,50 - 5,95
6,30
3,23
15,60
4,20 - 18,00
4,21
2,50 - 5,95
6,10
3,71
5,95
8,50
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Klimatyzatory
Klimatyzatory MULTI COMBI INVERTER
Jednostka zewn´trzna MULTI COMBI INVERTER, grzewczo-ch∏odzàca

Czynnik R: 410A

Zasilanie
Katalogowa wydajność chłodnicza
Min. - maks. wydajność chłodnicza
Katalogowy pobór mocy
Min. - maks. pobór mocy
Pobór prądu
EER
Katalogowa wydajność grzewcza
Min. - maks. wydajność grzewcza
Katalogowy pobór mocy
Min. - maks. pobór mocy
Pobór prądu
COP
Maks. pobór prądu

Jedn.
V/Ph/Hz
kW
kW
kW
kW
A

15-085 MC4NHO
230/1/50
8,27
2,45 - 10,30
2,42
1,07 - 4,12
12
3,42
9,32
3,01 - 11,60
2,38
0,91 - 4,30
12,50
3,92
21,0

kW
kW
kW
kW
A
A

Âcienne jednostki wewn´trzne MULTI COMBI INVERTER, grzewczo-ch∏odzàce

Czynnik R: 410A

Wydajność chłodnicza

Jedn.
kW

15-025 NHWI
2,60

15-035 NHWI
3,50

15-050 NHWI
5,00

Wydajność grzewcza

kW

2,90

3,80

5,10

Kasetonowe jednostki wewn´trzne MULTI COMBI INVERTER, grzewczo-ch∏odzàce

Czynnik R: 410A

Wydajność chłodnicza

Jedn.
kW

10-036 MCNHKI
3,20

10-050 MCNHKI
5,27

Wydajność grzewcza

kW

3,80

6,00

Kana∏owe jednostki wewn´trzne MULTI COMBI INVERTER, grzewczo-ch∏odzàce

Czynnik R: 410A

Wydajność chłodnicza

Jedn.
kW

10-035 MCNHDI
3,20

10-050 MCNHDI
5,00

Wydajność grzewcza

kW

3,80

5,10

Urzàdzenia klimatyzacyjne

Uk∏ady MCD (VRF)
System MCD jest rozbudowanym uk∏adem Multi VRF z mo˝liwoÊcià pod∏àczenia do jednego uk∏adu jednej jednostki zewn´trznej
i do 16 jednostek wewn´trznych. Ogromnà zaletà tego uk∏adu jest mo˝liwoÊç prowadzenia d∏ugich rurociàgów z czynnikiem
ch∏odniczym (do 175 metrów). Pozwala to na instalacj´ uk∏adu w obiektach do tej pory niedost´pnych dla tradycyjnych splitów.
Zaletà uk∏adu jest elastycznoÊç regulacji mocy. System mo˝e pracowaç w zakresie od 10% do 130% swojej wydajnoÊci nominalnej,
w zale˝noÊci od zapotrzebowania na ch∏ód. Pe∏na paleta jednostek wewn´trznych (Êcienne, kasetonowe, kana∏owe, przypod∏ogowo-podsufitowe) pozwala na obs∏u˝enie wielu typów pomieszczeƒ.

Elementy systemu
Jednostka zewn´trzna

Jednostki wewn´trzne
Êcienna

kasetonowa

kana∏owa

kana∏owa

przypod∏ogowo-podsufitowa

Jednostki zewn´trzne
Wydajność chłodnicza
Wydajność grzewcza
Ilość jednostek wewnętrznych

Jedn.
kW
kW

10-150 MCDHO
14,28
16,36
do 8

10-280 MCDHO
29,56
33,84
do 16

Jednostki wewn´trzne Êcienne
Wydajność chłodnicza
Wydajność grzewcza

Jedn.
kW
kW

10-025 MCDHWI
2,80
2,93

10-035 MCDHWI
3,60
3,96

10-050 MCDHWI
4,50
4,84

10-025 MCDHKI
2,80
2,93

10-035 MCDHKI
3,60
3,96

10-060 MCDHKI
5,60
5,80

10-035 MCDHDI
3,60
3,96

10-060 MCDHDI
7,10
7,90

10-075 MCDHDI
8,00
9,09

Jednostki wewn´trzne kasetonowe
Wydajność chłodnicza
Wydajność grzewcza

Jedn.
kW
kW

Jednostki wewn´trzne kana∏owe
Wydajność chłodnicza
Wydajność grzewcza

Jedn.
kW
kW

Jednostki wewn´trzne przypod∏ogowo-podsufitowe
Wydajność chłodnicza
Wydajność grzewcza

Jedn.
kW
kW

10-050 MCDHFI
4,50
5,00

10-065 MCDHFI
7,10
8,00
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Klimakonwektory
Klimakonwektory Saunier Duval sà przeznaczone do wspó∏pracy z pompami ciep∏a lub chillerami (agregatami wody
lodowej). Zale˝nie od ich mocy, mogà byç stosowane w dowolnym typie obiektu.

Klimakonwektory (fan coils) Êcienne
Całkowita wydajność chłodnicza
Wydajność grzewcza

Jedn.
kW
kW

3-025-AW
2,20
2,61

3-045-AW
3,09
3,81

3-055-AW
4,07
5,03

Klimakonwektory (fan coils) pokojowe do zabudowy podsufitowej
Całkowita wydajność chłodnicza
Wydajność grzewcza

Jedn.
kW
kW

3-020-AP
3,18
3,96

3-035-AP
4,21
5,04

3-060-AP
6,22
7,52

3-070-AP
6,93
8,37

Klimakonwektory (fan coils) kasetonowe
Całkowita wydajność chłodnicza
Wydajność grzewcza

Jedn.
kW
kW

3-035-AK
3,70
5,19

3-050-AK
4,50
6,10

2-075-AK
6,98
12,05

Klimakonwektory (fan coils) pokojowe typu konsola
Całkowita wydajność chłodnicza
Wydajność grzewcza

Jedn.
kW
kW

3-020-AF
2,93
3,66

3-035-AF
3,99
4,73

3-050-AF
5,47
6,58

Saunier Duval
al. Krakowska 106
02-256 Warszawa

tel.: + 48 22 323 01 80
fax: + 48 22 323 01 13

www.saunierduval.pl
AC. SD 2011.05. Z zastrzeżeniem zmian.

infolinia: 801 80 66 66
info@saunierduval.pl

3-070-AF
6,04
7,25

