Geraheating Coolbuddy POLAR Eco
Monobloc Air Condotioner, Zonder Buiten Unit
Vloermodel, geen ophangbeugels nodig
Specifications:
Model No.

Polar Eco
HP & Polar

Geschikt voor ruimtes (m²)

15 ~ 25 m2

Afstandbediening
Koel capaciteit (Btu/h)

10,000

HP capaciteit (Btu/h)

10,000

Optioneel extra Electric Heater, (Btu/h)

6,800

Verbruikt vermogen (C/H) (W)

980/810

Verbruikt amperage (C/H) (A)

4.3/3.5

EER/COP (W/W)

2.86/3.45

EER/COP Class

A/A

Optioneel verbruik extra Electric Heater (A)

-15°C ~ 43°C

Ambient temp range ( C)
Set temp range (oC)

18 ~ 30

Indoor Fan Speed (4 standen)
Indoor airflow （m3/h)

In de modulaire bouwsector vertegenwoordigen de monoblocs van Geraheating al een aanzienlijk marktaandeel in Europa, Zuid-Afrika en ondertussen ook Australië..

8.7

o

Super/H/M/L
480/430/380/320

+ Italiaans design, zonder buiten-unit zodat de buitenbouw estetisch blijft
+ Vloer model, geen wandbeugel nodig, zodat er geen draagkracht van de wand nodig is
+ Eenvoudige installatie, GEEN leidingen naar een buiten-unit, GEEN extra gas nodig, besparing op installatie tijd en kosten
+ Makkelijk te verplaatsen en her-installeren

Outdoor Fan Speed (H/L)

2 standen

+ GEEN gaslekken mogelijk zoals bijeen split-unit, geen bijvulling nodig, besparing op after-sales service

Outdoor exhaust airflow (H/L) （m3/h)

600/450

+ Stil, lage db(A), zoals een split systeem

Ontvochtiging (L/h)
Indoor geluids level (dBA)

0.7
49/47/45.5/44

+ Compacte maten, past in elke omgeving of décor
+ Hoge efficency, hoge verwarmings en koelings uitgifte
+ Actieve koolfilters en Catalytische filters optioneel

Outdoor geluids level (dBA)

55/52

Compressor merk en model

Gree Linda QXAB102C130

+ Voor gebruik in koude klimaten -15°C en warme klimaten +43°C

Benodigd vermogen

220-240V/50Hz

+ Optioneel bediening in toestel, wandbediening, Modbus, hotelbediening, of BMS

Koelgas

R410a

+ Interne frame structuur: volledig EPP ipv polyfoam, betere geluids en trillings absorbtie, vochtbestendig

Koelgasvulling (g)

620

+ Langere levensduur

Lengte ( mm )

708

+ Modulaire bouw, containerbouw, hotels, appartementen, kantoren, historische gebouwen, waar geen buitenunit gewenst is

Hoogte( mm )

580

+ Gecertificeert: TÜV CE, CB, ETL etc voor wereldwijd gebruik

Breedte( mm )

370

+ Populair in elke industrie waar hoge kwaliteit vereist is

Verpakking lengte( mm )

786

..... etc

Verpakking hoogte ( mm )

686

Verpakking breedte ( mm )

438

Netto / Bruto gewicht ( Kg )

57/60.5

Diameter voor de wandgaten ( mm )

162

Functies

√ of x

Koeling

√

Warmtepomp

√

Electrische heater

√

Ontvochtiging

√

Slaapfunctie

√

Tijdklok

√

Afstandbediening
Verstelbare pootjes ( mm )
Accessoires

√
Yes
√ of x

PVC film als buis

√

Installatie template

√

Externe roosters

√

Afvoerbuis

√

Verlengstuk afvoerbuis

√

Hendels

√

Gemonteerde block clips

√

Handleiding

√

*Voor verbetering kunnen genoemde data wijzigen

Algemene maten hieronder:

GERA HEATING BVBA
Kellengeerstraat 3
B-3680 MAASEIK
Showroom/Warehouse
Meierstraat 77a
B-3640 KESSENICH
sales@geraheating.com
+32 89 561 837
+32 89 703 951

