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Aux

Rotovill

Az 1986-ban alapított Aux Group évek óta Kína ötszáz

1993-ban alapított, 100%-ban magyar tulajdonú cégünk mára az

legnagyobb vállalata közé tartozik. A cég székhelye Ningbo,

ország vezető háztartásigép-, klíma-, és hűtéstechnikai alkatrész

tevékenységei között szerepel légkondicionáló berendezések,

nagykereskedelmi vállalataként, több tízezer féle alkatrészt,

illetve egyéb háztartási készülékek gyártása, egészségügyi

tartozékot, villamossági és épületgépészeti szerelési anyagot,

szolgáltatások nyújtása, valamint ingatlanpiaci és pénzügyi

valamint számos klímaberendezést vonultat fel a kínálatában.

befektetések.
A vállalatunk által gyártott, importált, illetve forgalmazott
Az Aux csoport több mint 30 000 alkalmazottal, összesen 11

termékek több ezer viszonteladó partnerünk segítségével jutnak

gyártóbázissal és 5 fejlesztőközponttal rendelkezik Kínában,

el a fogyasztókhoz.

Brazíliában, Indonéziában és Thaiföldön, gyártókapacitása
pedig éves szinten több tízmillió szett, mellyel az iparág egyik

Cégünk elkötelezett híve a minőségnek, a megbízhatóságnak,

legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő szereplője.

melyet közel 30 éve képviselünk a hazai háztartásigép-alkatrész
és klíma piacon. Ezen filozófiába kiválóan illeszkednek az Aux

A légkondicionáló szegmens fejlődését a 2019-ben Japánban

által gyártott termékek és a márka által képviselt értékek.

létrehozott Kutatási és Fejlesztési Központ is segíti.
A világvezető japán légkondicionáló K+F iparág, és az Aux

Örömünkre szolgál, hogy 2021-től kizárólagos magyarországi

csoport együttműködése biztosítja az innovációt, és a termékek

képviselőként és forgalmazóként mi képviseljük a világ egyik

folyamatos minőségi fejlődését.

legnagyobb gyártóját a hazai klímapiacon.

A vállalat számára kiemelten fontos a társadalmi
felelősségvállalás, melynek keretében évek óta támogat olyan
területeket, mint például a környezetvédelem, a katasztrófaelhárítás és az oktatás.
Az Aux elkötelezett az okos megoldások létrehozásában, a
kiemelkedő tehetségek támogatásában, és célja, hogy az
egész világgal megismertesse a termékeit. Az Aux által gyártott
berendezések a világ legfejlettebb gyártósorain készülnek (Aux
Smart Factory) folyamatos fejlesztés és szigorú ellenőrzés
mellett, ezzel is garantálva a kiszámítható és kiváló minőséget.

11,3 milliárd
USD árbevétel a 2020-as évben

30 000+

AUX IRODAHÁZ – NINGBO, KÍNA

alkalmazott 5 országban
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gyártóbázis

fejlesztőközpont

110 000
legyártott légkondicionáló naponta,
több, mint 37 millió klímaszett évente

www.aux-magyarorszag.hu

Fedezze fel az Aux légkondicionálók
innovatív funkcióit, melyek az Ön
kényelmét szolgálják!
Health funkció hidegplazma-generátorral

Flow4D légbefúvó rendszer

A sterilizáló hatású hidegplazma-generátor az apróbb

A beltéri egység képes vízszintes és függőleges irányú

szennyeződéseket, vírusokat és baktériumokat akár 90%-os

motorosan vezérelt légterelésre. Az utolsó beállítás

hatékonysággal képes eltávolítani a levegőből, ezzel védve az Ön

automatikusan tárolásra kerül, így ki- és bekapcsoláskor, illetve

és családja egészségét.

üzemmódváltáskor is megmarad.

Health funkció UV sterilizálóval

Integrált Wi-Fi vezérlés okoseszközökhöz

Az egészségvédelem fokozásához az UV sterilizálóval felszerelt

A légkondicionáló berendezés a beépített Wi-Fi modulon

készülékeink jelentik a legtökéletesebb választást. Az UV

keresztül távolról is vezérelhető okostelefonnal. Az AC Freedom

sterilizáló ugyanis a vírusok, a baktériumok és a gombák mellett

alkalmazás segítségével akár lakáson belülről és kívülről is

a nagyobb méretű organizmusok ellen is hatásos lehet. A

csatlakozhat az eszközhöz, és módosíthatja a beállításait.

technológiának köszönhetően a helyiség levegőjét akár 98%
hatásfokkal fertőtlenítheti már 1 óra üzemeltetés után.

UltraSilent csendes működés

H-tarifa kompatibilitás
A helyi villamosenergia szolgáltatóknál igényelhető a H-tarifa
szolgáltatás, amellyel fűtési idényben1 a kedvezményes H-tarifa

Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora egészen

kerül kiszámlázásra, míg az ezen kívüli időszakban (pl. nyáron

alacsony zajszinttel [akár 19 dB(A)] működik, így biztosított

hűtési üzemmódban) normál A1-es tarifa.

a zavartalan pihenés. Az UltraSilent csendes működés
üzemmóddal a hűs levegő folyamatosan áramlik zavaró
zajhatások nélkül.

Automatikus tálcafűtés
Az Advanced Heating Belt technológia fűtés üzemmódban

AntiFungus gombamentesítő funkció
A készülék kikapcsolását követően rövid felfűtéssel és

lassítja a jégképződést a kültéri egység alsó részében (tálca),
ezáltal segítve a folyamatos és hatékony működést télies
körülmények között is.

légáramoltatással kiszárítja a beltéri egységet, ezáltal lassítja
annak gombásodását, a kellemetlen szagok kialakulását.

iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás
A távirányítón érzékelt hőmérséklet alapján szabályozza a

Intelligens leolvasztás
A kültéri egység jegesedését külön szenzor felügyeli és szükség
esetén a készülék automatikusan leolvasztja a hőcserélőn
képződött jeget, ezzel biztosítva a hatékony fűtést.

berendezés működését. A funkció használatával a tartózkodás
helyéhez igazíthatja a kívánt hőmérsékletet.

AntiFreeze temperáló funkció

Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig
Köszönhetően többek között a beépített tálcafűtésnek, az
adaptív leolvasztási ciklusoknak, valamint a Pro széria megnövelt

A funkció bekapcsolásával a gyárilag beállított 8 °C fokon

kültéri kondenzátor felületeinek, extrém alacsony külső

üzemel a készülék. Ezzel gazdaságos működés mellett tartja

hőmérséklet mellett is képes fűteni a készülék.

fagymentesen a nem lakott helyiséget, épületet (pl. nyaraló).

iClean öntisztító funkció
A helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével a

Beépített cseppvízszivattyú
A gyárilag beépített egység segítségével a felgyülemlő
kondenzvíz elvezetése akár a gravitáció ellenében is megtörténik.

készülék „átmossa”, majd leszárítja a beltéri egység hőcserélőjét,
ezzel eltávolítva a hőcserélőn lerakodó port és egyéb
szennyeződéseket.

Friss levegő betáplálás
A beltéri egység a helyiség levegőjén túl képes kívülről friss
levegőt betáplálni a rendszerbe.
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1 Október 15-től április 15-ig vehető igénybe, de a nap 24 órájában rendelkezésére áll.
A H-tarifával kapcsolatos információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu
honlapra.

Aux lakossági
légkondicionálók

Komfort és gazdaságosság
tökéletes ötvözete.

Gamma 2 Series

3+7 év szavatosság

Az Aux oldalfali légkondicionálókhoz tartozó ergonomikus távirányító

Kiemelt funkciók és jellemzők
Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai
üzemmód • Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód •
Időzítő funkció • Turbó hűtés üzemmód • iFeel adaptív
hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó rendszer •
iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés
üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő
funkció • Intelligens fűtésindítás • Mosható porfilter •
ECO Energiatakarékos üzemmód • PM2.5 filter •
Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter •
Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a
hőcserélőn • Fűtés –15 °C külső hőmérsékletig •
Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált
Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció
fagymentesítéshez • R32 környezetbarát hűtőközeg •
3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa

iFeel adaptív hőfokszabályzó
Flow4D légbefúvó rendszer
Hidegplazma-generátor
Ultra csendes működés
Integrált Wi-Fi vezérlés
PM2.5 szűrő
Temperálás
FineMatt borítás

Új Gamma 2 Series 2,7 kW Új Gamma 2 Series 3,5 kW Új Gamma 2 Series 5,3 kW Új Gamma 2 Series 7,2 kW

Cikkszám

KSZKLM5020

KSZKLM5021

KSZKLM5022

KSZKLM5023

Névleges hűtési / fűtési kapacitás

2,7 / 3,0 kW

3,5 / 3,8 kW

5,3 / 5,6 kW

7,2 / 7,2 kW

Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés

0,8 / 0,85 kW

1,18 / 1,1 kW

1,58 / 1,55 kW

2,2 / 2,2 kW

SEER / SCOP

6,2/A++ / 4,0/A+

6,19/A++ / 4,03/A+

7,0/A++ / 4,19/A+

6,53/A++ / 4,09/A+

Maximális áramfelvétel

9,5 A

9,5 A

12 A

16 A

Méret (szé / ma / mé)

792 × 292 × 201 mm

792 × 292 × 201 mm

940 × 316 × 224 mm

1132 × 330 × 232 mm

Átlagos hangnyomás érték

43 dB(A)

43 dB(A)

47 dB(A)

53 dB(A)

Méret (szé / ma / mé)

705 × 530 × 279 mm

705 × 530 × 279 mm

785 × 555 × 300 mm

900 × 700 × 350 mm

Lábtávolság (szé / mé)

480 × 283 mm

480 × 283 mm

546 × 316 mm

632 × 352 mm

Átlagos hangnyomás érték

51 dB(A)

52 dB(A)

52 dB(A)

56 dB(A)

Hűtőközeg típus / mennyiség

R32 / 560 g

R32 / 560 g

R32 / 1030 g

R32 / 1300 g

Nyomócső / szívócső méret

6,35 / 9,52 mm

6,35 / 9,52 mm

6,35 / 12,7 mm

6,35 / 16 mm

Max. csőhossz / szintkülönbség

20 / 10 m

20 / 10 m

20 / 10 m

25 / 15 m

Működési tartomány hűtés / fűtés

–15...+52 / –15...+24 °C

Beltéri egység
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Az új Gamma 2 belépő az Aux légkondicionálók világába, ahol a kiváló
minőség és a legmodernebb kényelmi szolgáltatások sokasága magától
értetődő. Fedezze fel Ön is a nyugodt pihenéshez nélkülözhetetlen Ultra
csendes üzemmód, az okoseszközökről vezérlés lehetősége vagy az
optimális légáramlást biztosító Flow4D légbefúvó rendszer által nyújtott
előnyöket.

Kültéri egység

–15...+52 / –15...+24 °C

–15...+52 / –15...+24 °C

–15...+52 / –15...+24 °C

Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége 5 m felett 20 g/m

5 m felett 20 g/m

5 m felett 30 g/m

5 m felett 30 g/m

Ajánlott bruttó fogyasztói ár

229 900 Ft

329 900 Ft

399 900 Ft

219 900 Ft

1

Technikai adatok

További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

kompatibilitás1 • FineMatt fehér borítás
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Aux Gamma 2 oldalfali légkondicionáló

FOTÓK: ALRUTZ BALÁZS

8
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A tiszta levegő
mindenek felett.

Kappa Series

Kiemelt funkciók és jellemzők

3+7 év szavatosság

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód •

UV sterilizáló

Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés
üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó

iFeel adaptív hőfokszabályzó

rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés
üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens

Flow4D légbefúvó rendszer

fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód •
Ultra csendes működés

PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter •
Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Fűtés
–15 °C külső hőmérsékletig • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált

Integrált Wi-Fi vezérlés

Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32
környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa

PM2.5 szűrő

kompatibilitás1 • Könnyű villamosbekötés • Japán fejlesztés • Crystal Whtie
Temperálás

magasfényű fehér borítás

Új Kappa Series 2,7 kW

Új Kappa Series 3,5 kW

Cikkszám

KSZKLM5300

KSZKLM5301

Névleges hűtési / fűtési teljesítmény

2,7 / 3,0 kW

3,5 / 3,8 kW

Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés

0,8 / 0,85 kW

1,18 / 1,1 kW

SEER / SCOP

6,1/A++ / 4,0/A+

6,1/A++ / 4,0/A+

Maximális áramfelvétel

9,5 A

9,5 A

Méret (szé / ma / mé)

761 × 295 × 200 mm

761 × 295 × 200 mm

Átlagos hangnyomás érték

43 dB(A)

44 dB(A)

Méret (szé / ma / mé)

705 × 530 × 279 mm

705 × 530 × 279 mm

Lábtávolság (szé / mé)

480 × 283 mm

480 × 283 mm

Átlagos hangnyomás érték

51 dB(A)

53 dB(A)

Hűtőközeg típus / mennyiség

R32 / 560 g

R32 / 560 g

Nyomócső / szívócső méret

6,35 / 9,52 mm

6,35 / 9,52 mm

Maximális csőhossz / szintkülönbség

20 / 10 m

20 / 10 m

Működési tartomány hűtés / fűtés

–15...+52 / –15...+24 °C

–15...+52 / –15...+24 °C

Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége

5 m felett 20 g/m

5 m felett 20 g/m

Ajánlott bruttó fogyasztói ár

229 900 Ft

239 900 Ft

Beltéri egység

Kültéri egység
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A Kappa letisztult megjelenése és magasfényű fehér borítása mögött
precíz technológia rejlik. Az UV sterilizáló kiemelkedő hatékonysággal
tisztítja meg a kórokozóktól a helyiség levegőjét, a kényelemről pedig az
okoseszközökkel vezérelés, az adaptív hőmérsékletszabályzás és számos
egyéb komfortfunkció gondoskodik.

1

Technikai adatok

További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

Crystal White borítás
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Aux Kappa oldalfali légkondicionáló

FOTÓK: ALRUTZ BALÁZS
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Kifinomult technológia,
díjnyertes dizájn.

Delta 2 Series

Kiemelt funkciók és jellemzők

3+7 év szavatosság

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód •

UV sterilizáló

Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés
iFeel adaptív hőfokszabályzó

üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó
rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés

Flow4D légbefúvó rendszer

üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens
fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód •

Ultra csendes működés

PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter •
Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn •

Halpikkely alakú légterelők

Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció UV sterilizálóval • Integrált
Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez • R32

Integrált Wi-Fi vezérlés

környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Advanced Heating Belt
technológiával • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • 3+7 év kiterjesztett

PM2.5 szűrő

szavatosság • H-tarifa kompatibilitás1 • iF Design Award nyertes dizájn •
Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • FineMatt matt fehér borítás

Temperálás
FineMatt borítás

Delta 2 Series 2,7 kW

Delta 2 Series 3,5 kW

Delta 2 Series 5,3 kW

Delta 2 Series 7,2 kW

Cikkszám

KSZKLM5120

KSZKLM5121

KSZKLM5122

KSZKLM5123

Névleges hűtési / fűtési teljesítmény 2,7 / 3,0 kW

3,5 / 3,8 kW

5,3 / 5,6 kW

7,2 / 7,2 kW

Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés

0,8 / 0,85 kW

1,18 / 1,1 kW

1,58 / 1,55 kW

2,2 / 2,2 kW

SEER / SCOP

6,2/A++ / 4,0/A+

6,19/A++ / 4,03/A+

7,0/A++ / 4,19/A+

6,53/A++ / 4,09/A+

Maximális áramfelvétel

9,5 A

9,5 A

12 A

16 A

Méret (szé / ma / mé)

792 × 292 × 201 mm

792 × 292 × 201 mm

940 × 316 × 224 mm

1132 × 330 × 232 mm

Átlagos hangnyomás érték

43 dB(A)

42 dB(A)

47 dB(A)

53 dB(A)

Méret (szé / ma / mé)

705 × 530 × 279 mm

705 × 530 × 279 mm

785 × 555 × 300 mm

900 × 700 × 350 mm

Lábtávolság (szé / mé)

480 × 283 mm

480 × 283 mm

546 × 316 mm

632 × 352 mm

Átlagos hangnyomás érték

51 dB(A)

52 dB(A)

52 dB(A)

56 dB(A)

Hűtőközeg típus / mennyiség

R32 / 560 g

R32 / 560 g

R32 / 1030 g

R32 / 1300 g

Nyomócső / szívócső méret

6,35 / 9,52 mm

6,35 / 9,52 mm

6,35 / 12,7 mm

6,35 / 16 mm

Max. csőhossz / szintkülönbség

20 / 10 m

20 / 10 m

20 / 10 m

25 / 15 m

Működési tartomány hűtés / fűtés

–15...+52 / –25...+24 °C

Beltéri egység
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A Delta 2 egyedi megjelenését, amely az iF Nemzetközi Tervező Fórum
díját is elnyerte, az organikus forma és a matt borítás ötvözete adja.
A különleges külső innovatív technológiát rejt, mely garantálja a kellemes
klímát, legyen szó akár a hőség enyhítéséről vagy extrém, akár –25 fokos
hidegben való fűtésről. A továbbfejlesztett légterelők és a Flow4D
levegőbefúvó rendszer hangtalanul juttatják el a különféle szűrők és az
UV sterilizáló által megtisztított levegőt a helyiség minden részébe.

Kültéri egység

–15...+52 / –25...+24 °C

–15...+52 / –25...+24 °C

–15...+52 / –25...+24 °C

Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége 5 m felett 20 g/m

5 m felett 20 g/m

5 m felett 30 g/m

5 m felett 30 g/m

Ajánlott bruttó fogyasztói ár

244 900 Ft

344 900 Ft

439 900 Ft

234 900 Ft

1

Technikai adatok

További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

Fűtés –25 °C-os környezetben
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Aux Delta 2 oldalfali légkondicionáló

FOTÓK: ALRUTZ BALÁZS

16
17

Kényelem és elegancia
fényes koromfeketében.

Omega Series

Kiemelt funkciók és jellemzők

3+7 év szavatosság

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód •

iFeel adaptív hőfokszabályzó

Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés
üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó

Flow4D légbefúvó rendszer

rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés
üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens

Hidegplazma-generátor

fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód •
Ultra csendes működés

PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter •
Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn • Fűtés
–15 °C külső hőmérsékletig • Health funkció hidegplazma-generátorral •

Integrált Wi-Fi vezérlés

Integrált Wi-Fi vezérlés • AntiFreeze temperáló funkció fagymentesítéshez •
R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+7 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa

PM2.5 szűrő

kompatibilitás1 • Japán fejlesztés • Glossy Jet Black magasfényű fekete
Temperálás

borítás
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Omega Series 3,6 kW

Új Omega Series 5,5 kW

Cikkszám

KSZKLM5201

KSZKLM5202

Névleges hűtési/fűtési teljesítmény

3,6 / 3,8 kW

5,5 / 5,9 kW

Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés

1,13 / 1,24 kW

1,73 / 1,89 kW

SEER / SCOP

6,12/A++ / 4,14/A+

6,57/A++ / 4,02/A+

Maximális áramfelvétel

9,5 A

12 A

Méret (szé / ma / mé)

788 × 292 × 198 mm

940 × 316 × 224 mm

Átlagos hangnyomás érték

45 dB(A)

47 dB(A)

Méret (szé / ma / mé)

730 × 545 × 285 mm

940 × 316 × 224 mm

Lábtávolság (szé / mé)

540 × 280 mm

546 × 316 mm

Átlagos hangnyomás érték

53 dB(A)

54 dB(A)

Hűtőközeg típus / mennyiség

R32 / 600 g

R32 / 1280 g

Nyomócső / szívócső méret

6,35 / 9,52 mm

6,35 / 12,7 mm

Maximális csőhossz / szintkülönbség

20 / 10 m

20 / 10 m

Működési tartomány hűtés / fűtés

–15...+52 / –15...+24 °C

–15...+52 / –15...+24 °C

Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége

5 m felett 20 g/m

5 m felett 30 g/m

Ajánlott bruttó fogyasztói ár

274 900 Ft

369 900 Ft

Beltéri egység

Kültéri egység

1

Az Omegát a minden részletében precízen kidolgozott japán dizájn teszi
összetéveszthetetlenné. Az elegáns, üveghatású előlap és a magasfényű
fekete borítás tökéletesen harmonizál a modern enteriőrökkel. A stílusos
megjelenés mellett a gondos tervezés garantálja a megbízhatóságot és
az energiahatékonyságot. A legnagyobb kényelmet az okoseszközökkel
vezérelhetőségtől, az adaptív hőmérsékletszabályzáson át, a mindig tiszta
levegőt biztosító hidegplazma-generátorig, funkciók és technológiai
vívmányok sokasága biztosítja.

Technikai adatok

További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

Glossy Jet Black borítás
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Aux Omega oldalfali légkondicionáló

FOTÓK: ALRUTZ BALÁZS

20
21

Aux Pro kereskedelmi
légkondicionálók

22

23

MX Pro Series
Multi Freematch kültéri egységek

Komplex légkondicionálás
az Ön igényeire szabva.
Aux Pro Multi Freematch rendszerek

A multi split légkondicionáló rendszerek lehetővé teszik 2–5 beltéri eszköz telepítését egy
kültéri egységhez csatlakoztatva. Stabil működést kínálnak széles külső hőmérsékleti
tartományában. A Heating Belt technológiának és a megnövelt kondenzátor felületnek
köszönhetően a készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár –25 °C

Az Aux Multi Freematch rendszer a komponensek teljesítményének függvényében tetszőlegesen konfigurálható

– megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifa1 igénylése esetén nagyon kedvező

akár 5 beltéri egységgel is, így tökéletesen az Ön igényeihez igazítható, hogy mindig minden helyiségben a

áron használható fűtésre. Az innovatív technológiának köszönhetően a kereskedelmi Aux

legoptimálisabb klímát élvezhesse.

rendszerek magas energiahatékonysági paramétereket érnek el, biztosítva a megbízható,
hatékony működést alacsony energiafogyasztással.

Kiemelt funkciók és jellemzők
Intelligens fűtésindítás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • Automatikus tálcafűtés fűtési
üzemmódban • H-tarifa kompatibilitás1 • ECO Energiatakarékos üzemmód • Intelligens
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MX 218 Pro
Dual 5,3 kW

MX 327 Pro
Trial 7,9 kW

MX 436 Pro
Quattro 10,5 kW

MX 542 Pro
Penta 12 kW

Cikkszám

KSZKLM6012MK

KSZKLM6003MK

KSZKLM6004MK

KSZKLM6005MK

Névleges hűtési / fűtési teljesítmény

5,3 / 5,6 kW

7,9 /8,2 kW

10,5 / 11 kW

12 / 13 kW

Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés

1,75 / 1,54 kW

2,46 / 2,27 kW

3,95 / 3,15 kW

4,45 / 3,75 kW
6,1/A++ / 4,1/A+

SEER / SCOP

6,13/A++ / 4,11/A+

6,3/A++ / 4,0/A+

6,1/A++ / 4,1/A+

Maximális áramfelvétel

11 A

16 A

23,5 A

24,5 A

Méret (szé / ma / mé)

800 × 545 × 315 mm

834 × 655 × 328 mm

985 × 808 × 395 mm

985 × 808 × 395 mm

Lábtávolság (szé / mé)

545 × 315 mm

540 × 335 mm

675 × 409 mm

675 × 409 mm

Átlagos hangnyomás érték

55 dB(A)

58 dB(A)

61 dB(A)

61 dB(A)

Hűtőközeg típus / mennyiség

R32 / 1050 g

R32 / 1200 g

R32 / 2300 g

R32 / 2300 g

Nyomócső / szívócső méret

6,35 / 9,52 mm

6,35 / 9,52 mm

6,35 / 9,52 mm

6,35 / 9,52 mm

Max. csőhossz / szintkülönbség

40 / 15 m

60 / 15 m

80 / 15 m

80 / 15 m

Működési tartomány hűtés / fűtés

–15...+52 / –25...+24 °C

–15...+52 / –25...+24 °C

–15...+52 / –25...+24 °C

–15...+52 / –25...+24 °C

Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége

15 m felett 25 g/m

22,5 m felett 25 g/m

30 m felett 25 g/m

37,5 m felett 25 g/m

Ajánlott bruttó fogyasztói ár

354 900 Ft

469 900 Ft

664 900 Ft

739 900 Ft

1

Technikai adatok

További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

leolvasztás • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • R32 környezetbarát hűtőközeg
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Omega Pro Series

Delta Pro Series

Oldalfali Multi Freematch beltéri egységek

Oldalfali Multi Freematch beltéri egységek

Kiemelt funkciók és jellemzők

3+2 év szavatosság

Kiemelt funkciók és jellemzők

3+2 év szavatosság

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód •

iFeel adaptív hőfokszabályzó

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Éjszakai üzemmód •

iFeel adaptív hőfokszabályzó

Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés

Öndiagnosztika • Páramentesítő üzemmód • Időzítő funkció • Turbó hűtés
Flow4D légbefúvó rendszer

üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó
rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés

Flow4D légbefúvó rendszer

üzemmód • iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • Flow4D légbefúvó
rendszer • iClean öntisztító funkció • UltraSilent csendes működés

üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens

Hidegplazma-generátor

fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód •

üzemmód, akár 19 dB(A) • AntiFungus gombamentesítő funkció • Intelligens

Hidegplazma-generátor

fűtésindítás • Mosható porfilter • ECO Energiatakarékos üzemmód •
Ultra csendes működés

PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter •
Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn •

Ultra csendes működés

PM2.5 filter • Rejtett előlapi LED kijelző • Silver Ion ezüst ion filter •
Intelligens leolvasztás • GoldenFin aranyozott bevonat a hőcserélőn •

Integrált Wi-Fi vezérlés

Health funkció hidegplazma-generátorral • Integrált Wi-Fi vezérlés •
R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés Heating Belt

Könnyű, akár 1 fős installáció • Health funkció hidegplazma-generátorral •

Halpikkely alakú légterelők

Integrált Wi-Fi vezérlés • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus
PM2.5 szűrő

technológiával • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • 3+2 év kiterjesztett
szavatosság • H-tarifa kompatibilitás1 • Japán fejlesztés • Glossy Jet Black

Integrált Wi-Fi vezérlés

3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás1 • iF Design Award
Glossy Jet Black borítás

magasfényű fekete borítás

tálcafűtés Heating Belt technológiával • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig •

PM2.5 szűrő

nyertes dizájn • Továbbfejlesztett halpikkely alakú légterelők • FineMatt
matt fehér borítás

Fűtés –25 °C-os környezetben

FineMatt borítás

26

Omega Pro Series 2,6 kW

Omega Pro Series 3,6 kW

Omega Pro Series 5,5 kW

Technikai adatok

Delta Pro Series 2,6 kW

Delta Pro Series 3,5 kW

Delta Pro Series 5,3 kW

Cikkszám

KSZKLM6250MB

KSZKLM6251MB

KSZKLM6252MB

Cikkszám

KSZKLM6100MB

KSZKLM6101MB

KSZKLM6102MB

Névleges hűtési / fűtési teljesítmény

2,58 / 2,7 kW

3,5 / 3,5 kW

5,27 / 5,37 kW

Névleges hűtési / fűtési kapacitás

2,58 / 2,7 kW

3,5 / 3,5 kW

5,27 / 5,37 kW

Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés

0,04 / 0,04 kW

0,04 / 0,04 kW

0,06 / 0,06 kW

Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés

0,04 / 0,04 kW

0,04 / 0,04 kW

0,06 / 0,06 kW

Méret (szé / ma / mé)

788 × 292 × 198 mm

788 × 292 × 198 mm

936 × 316 × 221 mm

Méret (szé / ma / mé)

792 × 292 × 201 mm

792 × 292 × 201 mm

940 × 316 × 224 mm

Átlagos hangnyomás érték

40 dB(A)

41 dB(A)

44 dB(A)

Átlagos hangnyomás érték

44 dB(A)

42 dB(A)

45 dB(A)

Ajánlott bruttó fogyasztói ár

109 900 Ft

119 900 Ft

139 900 Ft

Ajánlott bruttó fogyasztói ár

79 900 Ft

89 900 Ft

114 900 Ft

További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

Technikai adatok

1

1

További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

Fűtés –25 °C-os környezetben
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Cassette Pro Series
Kazettás Multi Freematch beltéri egységek

A kompakt kialakítású kazettás egységek alacsony mennyezet kialakítás mellett is

3+2 év szavatosság

megállják a helyüket. A beltéri egységbe közvetlen friss levegő bevezetése lehetséges.
Ennek köszönhetően javul a levegő minősége az épületen belül, ezzel biztosítva a szobában

iFeel adaptív hőfokszabályzó

tartózkodó emberek egészségét és kényelmét. A készülék szélsőségesen hideg időjárási
körülmények között is – akár –25 °C – megbízhatóan működik, és a kedvezményes H-tarifa1

Flow4D légbefúvó rendszer

igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre.
Ultra csendes működés

Kiemelt funkciók és jellemzők

Integrált Wi-Fi vezérlés

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika •

Fűtés –25 °C-os környezetben

Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow4D légbefúvó rendszer • iFeel adaptív
hőmérsékletszabályzás • UltraSilent csendes működés üzemmód • iClean öntisztító funkció •
Intelligens fűtésindítás • AntiFungus gombamentesítő funkció • ECO Energiatakarékos
üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcafűtés fűtési
üzemmódban • Megnövelt kültéri kondenzátorfelület • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat
a hőcserélőn • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Integrált Wi-Fi vezérlés •
R32 környezetbarát hűtőközeg • Friss levegő betáplálás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság •
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Cassette Pro Series 3,6 kW

Cassette Pro Series 5,0 kW

Cikkszám

KSZKLM6311MB

KSZKLM6312MB

Névleges hűtési / fűtési kapacitás

3,6 / 3,9 kW

5,0 / 5,6 kW

Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés

0,07 / 0,07 kW

0,07 / 0,07 kW

Méret (szé / ma / mé)

570 × 260 × 570 mm

570 × 260 × 570 mm

Panelméret (szé / ma)

650 × 650 mm

650 × 650 mm

Raszterméret (szé / ma)

590 × 590 mm

590 × 590 mm

Átlagos hangnyomás érték

45 dB(A)

46 dB(A)

Ajánlott bruttó fogyasztói ár

174 900 Ft

199 900 Ft

1

Technikai adatok

További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

H-tarifa kompatibilitás1 • Beépített cseppvízszivattyú
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Duct Pro Series
Vezetékes távirányító (alaptartozék)

Légcsatornázható Multi Freematch beltéri egységek

3+2 év szavatosság

A légcsatornázható készülékek kialakítása nagy szabadságot biztosít a telepítés
megtervezésében. Ezenkívül a Slim típusú csatornaegységek rendkívül lapos kialakításuknak

Ultra csendes működés

köszönhetően mindössze 185 mm magasak, így tökéletesek a korlátozott telepítési térrel
rendelkező helyiségekben. A készülék szélsőségesen hideg időjárási körülmények között

Friss levegő betáplálás

is – akár –25 °C – megbízhatóan működik, és H-tarifa igénylése esetén nagyon kedvező áron
használható fűtésre.

Beépített cseppvízszivattyú

Kiemelt funkciók és jellemzők

Széles nyomásspektrum

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika •

Fűtés –25 °C-os környezetben

Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód • Intelligens
fűtésindítás • iClean öntisztító funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód • AntiFungus
gombamentesítő funkció • Mosható porfilter • Intelligens leolvasztás • Beépített
cseppvízszivattyú • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • Friss levegő betáplálás • BlueFin
bevonat a hőcserélőn • Opcionális infravörös távirányító extra funkciókkal • Éjszakai üzemmód •
R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • Wi-Fi vezérlés
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Duct Pro Series 2,6 kW

Duct Pro Series 3,6 kW

Duct Pro Series 5,1 kW

Cikkszám

KSZKLM6400MB

KSZKLM6401MB

KSZKLM6402MB

Névleges hűtési / fűtési kapacitás

2,6 / 2,9 kW

3,6 / 4,0 kW

5,1 / 5,8 kW

Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés

0,055 / 0,055 kW

0,055 / 0,055 kW

0,075 / 0,075 kW

Méret (szé / ma / mé)

700 × 200 × 470 mm

700 × 200 × 470 mm

1000 × 200 × 470 mm

Beáramló levegőnyílás méret (szé / ma)

746 × 158 mm

746 × 158 mm

1066 × 158 mm

Kiáramló levegőnyílás méret (szé / ma)

640 × 90 mm

640 × 90 mm

960 × 90 mm

Átlagos hangnyomás érték

35 dB(A)

38 dB(A)

42 dB(A)

ESP (külső statikus nyomás)

10 (10/30) Pa

10 (10/30) Pa

10 (10/30) Pa

Ajánlott bruttó fogyasztói ár

149 900 Ft

174 900 Ft

189 900 Ft

1

Technikai adatok

További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

előkészítés • H-tarifa kompatibilitás1 • 3+2 év kiterjesztett szavatosság
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Console Pro Series
Konzol Multi Freematch beltéri egység

Az Aux Console Pro Series parapet készülékek kompakt méreteiknek és rugalmas telepítési

3+2 év szavatosság

lehetőségeiknek köszönhetően tökéletesek üzletekben, éttermekben, irodákban és
lakóépületekben egyaránt. Kifejezetten praktikusak olyan tetőéri helyiségekben, ahol a ferde

iFeel adaptív hőfokszabályzó

síkok miatt csak a parapetre lehet berendezéseket elhelyezni. A Flow3D légáramlás funkció
magas szintű kényelmet biztosít a légkondicionált helyiség minden sarkában. A mozgatható

Ultra csendes működés

lamellák egyenletesen osztják el a levegőt a helyiségben, ezáltal is biztosítva a helységben
a hőmérséklet egyenletes eloszlását. A beltéri egység hatékony ventilátora garantálja, hogy

Mosható porfilter

a lehűlt levegő gyorsan elérje a szoba legtávolabbi pontjait is. A helyiség elrendezésétől,
belsőépítészeti kialakításától, illetve a felhasználók igényeitől függően falra vagy akár

Fűtés –25 °C-os környezetben

közvetlenül a padlóra is állítható.

Kiemelt funkciók és jellemzők
Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika •
Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow3D 3 irányú légterelés és ventilátor üzemmód •
iFeel adaptív hőmérsékletszabályzás • UltraSilent csendes működés üzemmód • Intelligens
fűtésindítás • ECO Energiatakarékos üzemmód • Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED
kijelző • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban • Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat
a hőcserélőn • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Távirányító extra
funkciókkal • Wi-Fi vezérlés előkészítés • R32 környezetbarát hűtőközeg • 3+2 év kiterjesztett
szavatosság • H-tarifa kompatibilitás1
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Technikai adatok

Új Console Pro Series 2,6 kW

Új Console Pro Series 3,5 kW

Új Console Pro Series 4,1 kW

Cikkszám

KSZKLM6550MB

KSZKLM6551MB

KSZKLM6552MB

Névleges hűtési / fűtési teljesítmény

2,6 / 2,8 kW

3,5 / 3,8 kW

4,1 / 4,5 kW

Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés

0,04 / 0,04 kW

0,04 / 0,04 kW

0,055 kW / 0,055 kW

Méret (szé / ma / mé)

720 × 610 × 230 mm

720 × 610 × 230 mm

720 × 610 × 230 mm

Átlagos hangnyomás érték

47dB(A)

47 dB(A)

48 dB(A)

Ajánlott bruttó fogyasztói ár

169 900 Ft

189 900 Ft

209 900 Ft
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Duct Pro Series Set
Légcsatornázható légkondicionáló szettek

3+2 év szavatosság

A légcsatornázható készülékek kialakítása nagy szabadságot biztosít a telepítés
megtervezésében. Ezenkívül a Slim típusú csatornaegységek rendkívül lapos kialakításuknak

Ultra csendes működés

köszönhetően mindössze 185 mm magasak, így tökéletesek a korlátozott telepítési térrel
rendelkező helyiségekben. Az Advanced Heating Belt technológiának köszönhetően a készülék

Friss levegő betáplálás

szélsőségesen hideg időjárási körülmények között is – akár –25 °C – megbízhatóan működik, és a
kedvezményes H-tarifa1 igénylése esetén nagyon kedvező áron használható fűtésre.

Beépített cseppvízszivattyú

Aux Pro légkondicionáló szettek

Kiemelt funkciók és jellemzők

Széles nyomásspektrum

Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika •

Fűtés –25 °C-os környezetben

Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • UltraSilent csendes működés üzemmód •
Hűtés –15 °C-os környezetben

Intelligens fűtésindítás • iClean öntisztító funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód •
AntiFungus gombamentesítő funkció • Mosható porfilter • Intelligens leolvasztás • Beépített
cseppvízszivattyú • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • Hűtés –15 °C külső hőmérsékletig •
Friss levegő betáplálás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Opcionális infravörös távirányító extra
funkciókkal • Éjszakai üzemmód • R32 környezetbarát hűtőközeg • Automatikus tálcafűtés
fűtési üzemmódban • Wi-Fi vezérlés előkészítés • H-tarifa kompatibilitás1 • 3+2 év kiterjesztett
szavatosság
Duct Pro Series
Set 7 kW

Duct Pro Series
Set 10,5 kW

Duct Pro Series
Set 12 kW

Duct Pro Series
Set 16 kW

Cikkszám

KSZKLM6702

KSZKLM6703

KSZKLM6704

KSZKLM6705

KSZKLM6706

Névleges hűtési / fűtési kapacitás

5,0 / 5,6 kW

7,0 / 8,0 kW

10,55 / 11,15 kW

12,1 / 13,5 kW

16,0 / 17,0 kW

Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés

1,55 / 1,49 kW

2,12 / 2,12 kW

3,4 / 3,45 kW

4,43 / 4,6 kW

5,88 / 5,6 kW

SEER / SCOP

6,2/A++ / 4,1/A+

6,1/A++ / 4,1/A+

6,1/A++ / 4,1/A+

6,1/A++ / 4,1/A+

6,2/A++ / 4,2/A+

Maximális áramfelvétel

12 A

16 A

23,5 A

24,9 A

37 A

Beltéri egység
Méret (szé / ma / mé)

1000 × 245 × 700 mm

1000 × 245 × 700 mm

1400 × 245 × 700 mm

1400 × 245 × 700 mm

1400 × 245 × 700 mm

Beáramló levegőnyílás méret (szé / ma)

877 × 204 mm

877 × 204 mm

1275 × 208 mm

1275 × 208 mm

1275 × 208 mm

Kiáramló levegőnyílás méret (szé / ma)

812 × 177 mm

812 × 177 mm

1212 × 177 mm

1212 × 177 mm

1212 × 177 mm

Átlagos hangnyomás érték

43 dB(A)

44 dB(A)

44 dB(A)

44 dB(A)

52 dB(A)

Kültéri egység

34

Méret (szé / ma / mé)

800 × 545 × 315 mm

900 × 700 × 350 mm

970 × 805 × 395 mm

970 × 805 × 395 mm

940 × 1325 × 370 mm

Lábtávolság (szé / mé)

545 × 315 mm

630 × 350 mm

675 × 410 mm

675 × 410 mm

625 × 364 mm

Átlagos hangnyomás érték

55 dB(A)

58 dB(A)

57 dB(A)

57 dB(A)

60 dB(A)

ESP (Külső statikus nyomás)

20 (0–160) Pa

20 (0–160) Pa

20 (0–160) Pa

20 (0–160) Pa

20 (0–160) Pa

Hűtőközeg típus / mennyiség

R32 / 1160 g

R32 / 1400 g

R32 / 2540 g

R32 / 2540 g

R32 / 3600 g

Nyomócső / szívócső méret

6,35 / 12,7 mm

9,52 / 15,88 mm

9,52 / 15,88 mm

9,52 / 15,88 mm

9,52 / 19,05 mm

Max. csőhossz / szintkülönbség

30 / 20 m

50 / 25 m

65 / 30 m

65 / 30 m

65 / 30 m

Működési tartomány hűtés / fűtés

–15...+52 / –25...+24 °C

–15...+52 / –25...+24 °C

–15...+52 / –25...+24 °C

–15...+52 / –25...+24 °C

–15...+52 / –25...+24 °C

Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége

5 m felett 30 g/m

5 m felett 50 g/m

5 m felett 50 g/m

5 m felett 50 g/m

5 m felett 50 g/m

Ajánlott bruttó fogyasztói ár

499 900 Ft

599 900 Ft

899 900 Ft

939 900 Ft

1 299 900 Ft

További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

Duct Pro Series
Set 5 kW

1

Technikai adatok
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Cassette Pro Series Set

Pro Series Set ODU

Kazettás légkondicionáló szettek

Légkondicionáló szettek kültéri egységei

A kompakt kialakítású kazettás egységek alacsony mennyezet kialakítás mellett is megállják

3+2 év szavatosság

a helyüket. Az eszköz tervezése lehetővé teszi, hogy kívülről jusson friss levegő a helyiségbe.
Ennek köszönhetően javul a levegő minősége az épületen belül, ezzel biztosítva a szobában

iFeel adaptív hőfokszabályzó

tartózkodó emberek egészségét és kényelmét. A készülék szélsőségesen hideg időjárási
körülmények között is – akár –25 °C – megbízhatóan működik, és H-tarifa1 igénylése esetén

Flow4D légbefúvó rendszer

nagyon kedvező áron használható fűtésre a készülék.
Ultra csendes működés

Kiemelt funkciók és jellemzők

Integrált Wi-Fi vezérlés
Automatikus újraindítás áramszünet esetén • Páramentesítő üzemmód • Öndiagnosztika •
Fűtés –25 °C-os környezetben

Turbó hűtés üzemmód • Időzítő funkció • Flow4D légbefúvó rendszer • iFeel adaptív
hőmérsékletszabályzás • UltraSilent csendes működés üzemmód • iClean öntisztító funkció •
Intelligens fűtésindítás • AntiFungus gombamentesítő funkció • ECO Energiatakarékos üzemmód •

Hűtés –15 °C-os környezetben

Mosható porfilter • Rejtett előlapi LED kijelző • Automatikus tálcafűtés fűtési üzemmódban •
Intelligens leolvasztás • BlueFin bevonat a hőcserélőn • Fűtés –25 °C külső hőmérsékletig • Hűtés
–15 °C külső hőmérsékletig • Éjszakai üzemmód • Wi-Fi vezérlés előkészítés • R32 környezetbarát
hűtőközeg • Friss levegő betáplálás • 3+2 év kiterjesztett szavatosság • H-tarifa kompatibilitás1 •
A Pro sorozat mindegyik kültéri egysége rendelkezik

Beépített cseppvízszivattyú

tálcafűtéssel, emellett a legnagyobb kapacitásúak karterfűtéssel

1

További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

Technikai adatok
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Cassette Pro Series
Set 3,6 kW

Cassette Pro Series
Set 5 kW

Cassette Pro Series
Set 7 kW

Cassette Pro Series
Set 10,5 kW

is el vannak látva.

Cikkszám

KSZKLM6611

KSZKLM6612

KSZKLM6613

KSZKLM6614

Az optimális működést a hőcserélő felület nagysága jelentősen

Névleges hűtési / fűtési kapacitás

3,6 / 4,2 kW

5,0 / 5,6 kW

7,0 / 8,0 kW

10,55 / 11,15 kW

befolyásolja. A külső méretek növelésén túl a dupla, illetve a tripla

Teljesítményfelvétel hűtés / fűtés

1,08 / 1,23 kW

1,63 / 1,73 kW

2,18 / 2,10 kW

3,40 / 3,45 kW

kialakítású hőcserélősorok hatékonyan szolgálják ki a különböző

SEER / SCOP

6,2/A++ / 4,1/A+

6,26/A++ / 4,06/A+

6,6/A++ / 4,2/A+

6,6/A++ / 4,2/A+

teljesítmény igényeket.

Maximális áramfelvétel

11 A

12 A

16 A

23,5 A

Méret (szé / ma / mé)

570 × 260 × 570 mm

570 × 260 × 570 mm

840 × 246 × 840 mm

840 × 288 × 840 mm

elhelyezett ventilátor segíti a megfelelő légáramlást a maximális

Panelméret (szé / ma)

650 × 650 mm

650 × 650 mm

950 × 950 mm

950 × 950 mm

hatékonyság elérése érdekében.

Raszterméret (szé / ma)

590 × 590 mm

590 × 590 mm

890 × 890 mm

890 × 890 mm

Átlagos hangnyomás érték

44 dB(A)

46 dB(A)

46 dB(A)

50 dB(A)

A 16 kW teljesítményű változat esetén kettő, egymás felett

Beltéri egység

Kültéri egység
Méret (szé / ma / mé)

800 × 545 × 315 mm

800 × 545 × 315 mm

900 × 700 × 350 mm

900 × 700 × 350 mm

Lábtávolság (szé / mé)

545 × 315 mm

545 × 315 mm

630 × 350 mm

675 × 410 mm

Átlagos hangnyomás érték

54 dB(A)

55 dB(A)

57 dB(A)

56 dB(A)

Hűtőközeg típus / mennyiség

R32 / 900 g

R32 / 1160 g

R32 / 1400 g

R32 / 2540 g

Nyomócső / szívócső méret

6,35 / 12,7 mm

6,35 / 12,7 mm

9,52 / 15,88 mm

9,52 / 15,88 mm

Maximális csőhossz / szintkülönbség

25 / 10 m

30 / 20 m

50 / 25 m

65 / 30 m

Működési tartomány hűtés / fűtés

–15...+52 / –25...+24 °C

–15...+52 / –25...+24 °C

–15...+52 / –25...+24 °C

–15...+52 / –25...+24 °C

Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége

5 m felett 30 g/m

5 m felett 30 g/m

5 m felett 50 g/m

5 m felett 50 g/m

Ajánlott bruttó fogyasztói ár

449 900 Ft

519 900 Ft

609 900 Ft

999 900 Ft
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Aux BlueChain ellátási lánc
Válassza Ön is a megbízhatóságot!
Az Aux BlueChain hálózaton keresztül vásárolt termékekkel biztos lehet benne, hogy mindig a legjobb technikai
támogatásban részesül az Aux termékeket legjobban ismerő szakemberektől. Csak az Aux BlueChain nyújt
olyan előnyöket az Ön számára, mint a 3+7 év kiterjesztett szavatosság1

1

A kiterjesztett szavatosság időtartama modellenkét eltérő lehet. További információkért látogasson el a www.aux-magyarorszag.hu honlapra

és a professzonális szervizháttér.
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Az Aux légkondicionálók viszonteladója:

Még több Aux

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
A katalógusban megjelenő képek és műszaki adatok tájékoztató jellegűek, azok a valóságtól eltérőek lehetnek!
A termékekkel kapcsolatos további részletekért keresse fel honlapunkat!
2022

alrutzdesign.com

www.aux-magyarorszag.hu

