Fan coil Νεπού Λεπτό PHNIX
τςξηρ-θέπμανσηρ
ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΘΟΡΤΒΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Η Clima
Control
AE
απνθιεηζηηθόο
αληηπξόζσπνο
ηεο PHNIX(θηλημ) παξνπζηάδεη ην λένπ ηύπνπ Fan Coil λεξνύ
ςύμεο ζέξκαλζεο. Η εμαηξεηηθή ηνπο θαηαζθεπή ην κνληέξλν
design θαη ν ιεπηόο ηνπο ζρεδηαζκόο (κόιηο 13 εθαηνζηά πάρνο)
δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα απηά ηα ζώκαηα λα ηνπνζεηεζνύλ ζε
θάζε ζεκείν ή ρώξν ρσξίο λα αιινηώλνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ.

Σα λεπτά (κόιηο 130mm πάρνο)
FAN COIL λεξνύ ηεο PHNIX (ΦΟΙΝΙΞ)
κε ηελ εμαηξεηηθή ηνπο θαηαζθεπή,
ην κνληέξλν design θαη ηελ αζόξπβε ιεηηνπξγία ηνπο θάλνπλ ηελ
δσή ζαο πην άλεηε.

ΑΘΟΡΤΒΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ.
Η ιεηηνπξγία ησλ αλεκηζηήξσλ ξνήο
κε ηελ λέα ηερλνινγία θαηεύζπλζεο αέξα,
θάλνπλ ην Fan coil λεξνύ ηεο PHNIX
εμαηξεηηθά αζόξπβν(25dB) δίλνληαο
ηελ δπλαηόηεηα λα ηνπνζεηεζεί
αθόκα θαη ζε έλα ππλνδσκάηην.

ΤΦΗΛΗ ΑΠΟΓΟΗ.
Η ηθαλόηεηα απαγσγήο ζεξκόηεηαο ηνπ
Fan coil ηεο PHNIX είλαη δηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηα θνηλά ζώκαηα.
Έηζη κπνξείηε λα εμνηθνλνκήζεηε σο θαη
30% πεξηζζόηεξε ελέξγεηα θαζώο θαη
πεξηζζόηεξν ρώξν αθνύ ε απόδνζε ελόο
Fan coil ηεο PHNIX ηζνδπλακεί κε ηξία θνηλά ζώκαηα πάλει.
Δπίζεο ηα Fan Coil λεξνύ Phnix δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζεξκάλνπκε ή λα ςύμνπκε έλα
ρώξν εθόζνλ ππάξρεη αληίζηνηρε κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο.(ςύθηεο, αληιία
ζεξκόηεηνο θηι).

ΔΤΚΟΛΟ ΥΔΙΡΙΜΟ.

Με ην έμππλν θνληξόι ηεο PHNIX
o ρεηξηζκόο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
Fan Coil λεξνύ είλαη ηδηαίηεξα εύθνινο
θαη κπνξνύκε λα δεηήζνπκε ζέξκαλζε
ςύμε, αθύγξαλζε, πξόγξακκα ύπλνπ,
επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ρώξνπ,
απηόκαηε ιεηηνπξγία κε κηα
ζεηξά πνιιώλ παξακέηξσλ.

ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΛΔΠΣΟΜΔΡΙΑ.

Σν ζηνηρείν ηνπ Fan Coil
λεξνύ Phnix είλαη θαηαζθεπαζκέλν
από ράιθηλεο ζσιελώζεηο θαη ελαιιάθηε
αινπκηλίνπ εμαζθαιίδνληαο έηζη κεγάιε
απόδνζε θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο .

Σα υίλτπα ελεξγνύ
άλζξαθα πνπ βξίζθνληαη
ζηελ κνλάδα,θηιηξάξνπλ
ηνλ αέξα ηνπ ρώξνπ
πξνζθέξνληαο πγηεηλό πεξηβάιινλ.

Σα Fan Coil λεξνύ ηεο Phnix κπνξείηε λα ηα βξείηε ζε 5 δηαζηάζεηο θαη κπνξνύλ λα
ηνπνζεηεζνύλ ζε δάπεδν ή ζηνλ ηνίρν.

Λεπτά Fan Coil νεπού
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1.ΘΔΡΜΑΝΗ: Θεξκ.ρώξνπ(DB/WB):20oC/-,Θεξκ.λεξνύ(εηζόδνπ/εμόδνπ):50oC/45oC
2. ΘΔΡΜΑΝΗ: Θεξκ.ρώξνπ(DB/WB):20oC/- , Θεξκ.λεξνύ(εηζόδνπ/εμόδνπ):70oc/60oC
ΦΤΞΗ : Θεξκ.ρώξνπ(DB/WB) :27oC/19oC, Θεξκ.λεξνύ(εηζόδνπ/εμόδνπ):7oC/12oC
Δγγύηση. Παπέσεται 2 σπόνια εγγύηση.

