Klimatyzator SPLIT

AUX Liberty ERP A++

Klimatyzator inverterowy

Jonizator

Niski pobór 0,5W
w trybie standby

Ogrzewanie do -15oC

Filtr z jonami srebra

Funkcja I Feel

A++

15m

Klasa energrtyczna A++

Zasięg strugi do 15m

www.cnaux.pl

Aux Group działająca na rynku od 1986 roku jest zintegrowanym zespołem przedsiębiorstw zajmujących się nowoczesną produkcją inteligentnych systemów zasilania, artykułów gospodarstwa domowego, a zwłaszcza systemów klimatyzacji. Należy
do czołowych producentów rozwiązań dla klimatyzacji na świecie, a jej produkty są dostępne w większości kraków na świecie.

Fakty o firmie:

•
•
•
•
•

Aux Group jest na liście “Top 500 Enterprises in China”.
zatrudnienie ponad 20 000 pracowników
sprzedaż eksportowa to ponas 2 mln. splitów rocznie
7 kompleksów produkcyjnych na świecie
rynek sprzedaży to ponad ponad 100 państw

Najwyższy komfort

•
•
•
•
•

placówki firmowe w ponad 30 krajach
wyjątkowy, nowoczesny design
nowa klasa energetyczna
niski poziom hałasu
najnowsze rozwiązania technologiczne

Chłodzenie i ogrzewanie

Wykonanie

Zdrowie

Panel główny zachwyca, idealny
połysk tworzy klasyczny charakter.

Eliminuje PM 2.5,
dostarcza świeże
powietrze

Chłodzenie
Struga powietrza kierowana jest ku górze aby
powietrze mogło swobodnie i równomiernie opadać
zapewniając pełen komfort w pomieszczeniu.

Ogrzewanie
Struga powietrza kierowana jest ku dołowi aby
powietrze mogło swobodnie i równomiernie unosić się
zapewniając pełen komfort w pomieszczeniu.

Komfort

Moda

Szerokokątny klimatyzator,
chlodzący i ogrzewający zapewni
komfort w każdych warunkach.

Ukryty wyświetlacz podkreśla
wyjątkowość i nowoczesność.

System Inwerterowy DC

Pilot

System kontroli RENESAS
Firma AUX stworzyła w pełni inwerterowy System, który wyposażony jest w specjalnie
zaprojektowany układ sterujący zapewniający bardzo niskie zużycie energii.

Ustawianie temperatury
Wybór trybu pracy

auto/chłodzenie/osuszanie/ogrzewnie/wentylator

Odchylanie żaluzji (poziom)
Funkcja Turbo

Inwerterowy wentylator
jednostki zewnętrznej

Auto czyszczenie

Odchylanie żaluzji (pion)
Ustawienia ulubione
Funkcja Sleep

Bardzo wytrzymała sześciokomorowa sprężarka inwerterowa zapewnia stabilną i
wydając pracę urządzenia, posiada również wyższe parametry EER/COP

System Deep Sleep

Włączenie jonizatora

Korekta nastawy temperatury w trybie chłodzenia.

Temperatura

Temperatura
Ustawiona temp.
Ustawiona temp.

wzrost 1°C

Powrót do ustawień

wzrost 1°C

spadek 1°C
Czas

Tryb przeciw pleśni

Oferuje komfortowy i głęboki sen. Innowacyjna technologia inteligentnie koryguje nastawioną temperaturę w trybie snu.
Pomaga wejść i wydłużyć czas trwania głębokiego snu. Funkcja podnosi komfort użytkowania klimatyzatora w nocy.

Korekta nastawy temperatury w trybie ogrzewania.

Powrót do ustawień

Wyłączanie wyświetlacza

Nastawienie timera

Sprężarka inwerterowa

www.cnaux.pl

Prędkość wentylatora

wysoka/średnia/niska/automatyczna

Moja temperatura

Inwerterowy silnik wentylatora jednostki zewnętrznej zapewnia pełną modulację prędkości co
przekłada się na zmniejszenie poziomu hałasu oraz
zużycia energii.

spadek 1°C

Włącz/wyłącz

Czas

Funkcja WIFI*
Klimatyzatory AUX wyposażone są moduł WiFi*, który łącząc się z inteligentnym terminalem, pozwala użytkownikowi na zdalne kontrolowanie parametrów pracy urządzenia przez smartfon lub tablet
z dowolnego miejsca w którym się znajduje.

Zdalny dostęp

Serwer
w chmurze.
Dostęp
w domu

* Opcja - na specjalne
zamówienie

Zdalna kontrola

Kontrola głosem

Terminal Multi kontroli

Zgłoszenie usterki

Krzywa snu

Prognoza pogody

Użytkownik może sterować
urządzeniem niezależnie od
miejsca przebywania poprzez
aplikację.

Urządzeniem można sterować
poprzez komunikaty głosowe
przetwarzane przez aplikacje.

Urządzenie może zostać wysterowane przez kilka niezależnych aplikacji.

Moduł monitoruje pracę urządzenia. W przypadku wystąpienia
błędu aplikacja automatycznie
zgłasza usterkę.

Autorski System pozwala na
kontrole urządzenia podczas snu
zapewniając pełen komfort.

Do urządzenia przesyłane są
informacje dot. pogody tak
aby zoptymalizować pracę
urzadzenia.

Niski pobór 0,5W w trybie czuwania

Zasięg strugi - do 15m

Nowo zaprojektowana płyta główna zapewnia niski pobór w trybie
czuwania 0,5W. Gwarantuje to oszczędność 4-5W w stosunku do
standardowych urządzeń.

Dystans nawiewu w przypadku klimatyzaora AUX Liberty może
osiągnać dystans 15m. Najdłuższy dystans dostępny na rynku
wynosi 12m.

80%

Inne
5W

0,5W

Do 80% osczędność energii

Super Cichy
Dzięki modyfikacją toru przepływu powietrza, zwiększeniu wielkości wentylatora, a także zastosowaniu nowoczesnego inwerterowego silnika uzyskana została wydajniejsza dystrybucja
powietrza przy znacznym zmniejszeniu poziomu głośności od 20dB.

Wyciszenie jednostki wewnętrznej

Większych rozmiarów
wentylator wyposażony
w skośnie ułożony łopatki.

Nowy inwerterowy silnik.

Wyciszenie jednostki zewnętrznej

U-kształtny parownik.

Nowej generacji
sześciokomorowy
kompesor.

Wysokiej klasy izolacja
dźwiękochłonna.

Tłumik drgań
o wysokiej
skuteczności.

www.cnaux.pl
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AUX Liberty ERP A++
Specyfikacja
Model

ASW-H09A4

ASW-H12A4

ASW-H18A4

ASW-H24A4

2500 PLN

4100 PLN

5200 PLN

SEER/SCOP
Klasa energetyczna
Tryb czuwania

Chłodzenie

Wydajność

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Wydajność

Ogrzewanie

Czynnik chłodniczy

Pobór mocy
Pobór prądu
Pobór mocy
Prąd pobierany
Przepyw powietrza
Ciśnienie akustyczne
Moc akustyczna
Waga netto
Rozmiar netto
Rozmiar brutto
Przepyw powietrza
Ciśnienie akustyczne
Moc akustyczna
Waga netto
Rozmiar netto
Rozmiar brutto

Najczęściej stosowane

Cena netto

2350 PLN

Funkcje
Funkcja iFeel

Samo-czyszczenie

Funkcja sleep

Funkcja odgrzybiania

Zabezpieczenie
przed zimnym nawiewem

Samodiagnoza

Mocne osuszanie

Super EMC

Przeciwdziałania
rdzewieniu

Wewnętrzne żłobkowane
rurki wymiennika

Timer

Hydrofilowe lamele
aluminione

Filtr z jonami srebra

Jonizator

Automatyczny
restart

* Opcja - na specjalne zamówienie

Wyłączny dystrybutor firmy AUX w Polsce:
Action Energy Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków
tel. +48 12 254 69 73
fax. +48 12 254 69 98
e-mail: info@actionenergy.pl
www: www.actionenergy.pl

Dystrybutor lokalny

