
Jedostka wewnętrzna ścienna Kaisai Fly 5,3/ 5,6kW KWX-
18HRGI

Jednostka wewnętrzna Kaisai Fly do układów typu multi split jest jednostką
ścienną pracującą w oparciu o czynnik R32. Urządzenie wyposażone jest
w moduł WiFi pozwalający na sterowanie jednostką z poziomu dedykowanej
aplikacji na telefonie z systemem Android lub OIS.

Klimatyzator posiada szereg przydatnych funkcji w tym;

opcję stałego ogrzewania z utrzymaniem plusowej temperatury na poziomie●

+ 8°C jako prewencja przed wyziębieniem lokalu ( funkcja doceniana
przez użytkowników domków letniskowych i lokali usługowych bez innych
źródeł ciepła jako "bezpiecznik" przed zamarzaniem mediów
w pomieszczeniu).
czujnik temperatury w pilocie pozwala na odczyt "w bezpośrednim otoczeniu●

użytkownika" dla precyzyjnego dopasowania pracy urządzenia.
samoczyszczenie parownika czyli funkcja osuszania wymiennika jednostki●

wewnętrznej ( po pracy w trybie chłodzenia / osuszania) dla ograniczenia
rozwoju drobnoustrojów i nieprzyjemnych zapachów w wilgotnym
środowisku chłodnicy
autodiagnostyka - funkcja monitorująca pracę urządzenia, a w przypadku●

awarii zatrzymanie pracy urządzenia z wyświetleniem kodu błędu.
funkcja automatycznego restartu, czyli ponowne samoczynne uruchomienie●

klimatyzatora po zaniku napięcia. Urządzenie uruchamia się w tym samym
trybie i z tymi samymi nastawami co przed zanikiem zasilania.
pamięć ustawień żaluzji - klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienie●

żaluzji poziomej i przy ponownym uruchomieniu klimatyzatora ustawia je
w ostatniej zapamiętanej pozycji zgodnie z naszymi preferencjami.
automatyczne sterowanie żaluzją pionową i poziomą .●

Urządzenie

Producent: Kaisai

Seria/Model: Fly

Oznaczenie jednostki wewnętrznej: KWX-18HRGI

Typ: Ścienny

Zawartość zestawu: Jednostka wewnętrzna

Wersja: Multi-Split

Okres gwarancji (w latach): 3



Okres gwarancji na sprężarkę ( latach): 3

Typ gwarancji: Producenta

Możliwość wydłużenia gwarancji: Nie

Parametry

Wydajność chłodnicza (kW): 5,3kW

Wydajność grzewcza (kW): 5,6kW

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie (min-
max): 25-44dBA

Poziom ciśnienia akustycznego grzanie (min-
max): 25-44dBA

Dane elektryczne

Zasilanie (Faza/V/Hz) : 1/220-240V/50Hz

Wymiary i waga

Wymiary netto jednostki wewnętrznej [szer. x
wys. x głęb.]: 957 x 302 x 213mm

Waga netto (jednostka wewnętrzna): 10kg

Waga brutto/transportowa (jednostka
wewnętrzna): 13kg

Instalacja chłodnicza/Sprężarka

Średnica przyłączy (ciecz) : 6,35 / 1/4 mm

Średnica przyłączy (gaz): 12,7 / 1/2 mm

Czynnik chłodniczy: R32

Sterowanie klimatyzatorem

Sterowanie standardowe: Pilot bezprzewodowy
WiFi (moduł wbudowany w jed.wew.)

Komfort użytkowania

Wyświetlacz temperatury: Wbudowany w panel jednostki wewnętrznej

Sterowanie żaluzją poziomą: Automatyczne (z poziomu pilota)

Sterowanie żaluzją pionową: Automatyczne ( z poziomu pilota)


