
Energooszczędność

Ikony

Inteligentne sterowanie

Sterowanie Wi-Fi

Steruj swoim systemem klimatyzacji przy użyciu 
smartfona lub tabletu połączonego z Internetem.

Czujnik Eco

Czujnik ruchu bada obecność człowieka 
pozwalająć na oszczędzanie energii.

Czujniki  
Eco-pilot

Eco pilot wykrywa i zmniejsza straty energii. 
Inteligantny czujnik wykrywa potencjalne straty 
energii, wykorzystująć czujnik aktywności 
człowieka i czujnik natężenia światła słonecznego. 
Może on monitorować obecność człowieka, jego 
ruchy czy nieobecność oraz natężenie  
światła słonecznego.

Karta on-off 
(możliwość 

podłączenia)

Karta On-Off może sterować systemem  
z dowolnego miejsca budynku. Wygoda w 
stosowaniu i zarządzaniu urządzeniem powoduje 
stosowanie jej w budynkach, hotelach  
i powierzchniach komercyjnych.

Tygodniowy 
regulator czasowy

Czujnik obecności człowieka automatycznie 
reguluje czestotliwość i tryb pracy w celu 
oszczędzania energii. Zapewnia wygode 
użytkowania, poprzez monitorowanie obecności 
lub braku osób w pomieszczeniu.

Blokada 
rodzicielska

Pozwala na uniknięcie zmiany ustawień
wprowadzonych przez dzieci na zdalnym 
sterowniku.

Zestaw do sterowania  
przewodowego

Jednostka wewnętrzna sterowana za pomocą 
zestawu do sterownia przewodowego.

Komfort

Bardzo cichy

Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej
technologii optymalizacji kontrolowania hałasu, 
poziom hałasu może być obniżony nawet do 20dB.

Komfortowy sen

Temperatura i hałas wewnatrz urzadzenia mogą 
być w trybie ułatwiajacym komfortowy sen.

Przepływ 
powietrza 3D

Trójkierunkowy przepływ powietrza 
dostarcza powietrze poziomo i pionowo, 
dzięki czemu można odnieść wrażenie 
naturalnego wiatru.

Dostarczanie  
powietrza na duże 

dległosci

Jednostka wewnętrzna została ulepszona dzięki 
zastosowaniu optymalizacji silnika, wentylatora 
i przewodów powietrznych tak, aby dostarczać 
strumień powietrza na duże odległości, nawet 
ponad 20 m.

Inteligentne 
powietrze

Strumien powietrza kierowany jest 
automatycznie do góry przy chłodzeniu  
i w dół przy grzaniu co pozwala na automatyczne 
rozprowadzenie przepływu powietrza wewnątrz 
dużego pomieszczenia, przy unikaniu nadmuchu
bezpośrednio na człowieka. Dywanowy  

strumień powietrza

Dla zapewnienia wyjątkowego komfortu funkcja 
umożliwia nadmuch strumienia powietrza 
wzdłuż poziomu podłogi, wywołując wrażenie 
stapąnia po ciepłym dywanie w sypialni w okresie 
zimowym.

Przepływ powietrza
(dwa silniki)

Dzięki specjalnym silnikom, pionowe żaluzje 
poruszają się poziomo, umożliwiając tym samym 
przepływ powietrza w 5 różnych kierunkach.

Przepływ powietrza
(jeden silnik)

Zastosowanie specjalnego silnika krokowego
pozwala na regulację poziomu lub 
automatycznego ruchu żaluzji pionowych. Daje 
to możliwość ustawienia 5 pozycji o tym samym 
kierunku nawiewu.

Podwójne klapy 
przepływu powietrza

Podwójne klapy przepływu zwiększają cyrkulację 
powietrza w pomieszczeniu, tym samym 
zapewniając użytkownikowi komfortowy 
strumień powietrza.

Pionowy przepływ 
powietrza

Specjalny silnik umożliwia regulację ruchu żaluzji 
poziomych w pionie, dając szerszy przepływ 
powietrza. W momencie wyłączenia jednostki, 
żaluzje zamykają się automatycznie.

Tryb auto przez 
cały czas

Pozwala ustawićwartość temperatury, dla 
której klimatyzator będzie automatycznie 
regulować swój tryb pracy.

Tryb auto

Zgodnie z ustaloną temperaturą 26OC 
(dla chłodzenia) lub 23OC (dla grzania) 
urządzenie automatycznie ustawi tryb pracy.

Tryb soft

Wybranie funkcji „power/soft” na zdalnym
sterowniku spowoduje, że klimatyzator będzie 
pracował w trybie cichym.

Tryb turbo

Wystarczy wcisnąć przycisk „turbo/quiet”
(tryb/cichy) na zdalnym sterowniku,  
a klimatyzator będzie pracował w trybie 
turbo dla uzyskania szybkiego chłodzenia 
lub grzania.

Precyzyjne ustawienie temp. 
z dokładnością do 0,5OC

Można ustawić temperaturę z dokładnością
do 0,5OC, tak aby osiągnąć wiąkszy komfort 
i oszczędność energii.

Cicha praca

Specjalna konstrukcja nachylenia łopatek
wentylatora skutkuje niższym poziomem hałasu 
przy max przepływie powietrza.

4 drogowy 
strumień powietrza

Przedni przepływ dostarcza powietrze poziomo 
lub pionowo. Przepływ powietrza może być 
skierowany na cały pokój lub na konkretny punkt.

Szeroki strumien
powietrza

Duże żaluzje o szerokim kącie wychylenia
zapewniają stabilną temperaturę w całym
pomieszczeniu.

Autowachlowanie

Przepływ powietrza jest kierowany do dołu
podczas grzania. Dla chłodzenia, automatyczne 
sterowanie pozwala na przepływ powietrza do 
góry i dołu w celu schłodzenia każdego narożnika 
pomieszczenia.

4 predkosci wentylatora

Możliwość wyboru prędkości wentylatora
(prędkość: wolna, średnia, wysoka  
i automatyczna).

Tryb Power

Duże żaluzje o szerokim kącie wychylenia
zapewniają stabilną temperaturę w całym
pomieszczeniu.

Nano-aqua

Unikalny generator Nano aqua, jonizuje 
cząsteczki wody w nanometryczne jony, które
mają wpływ na prawidłowe oczyszczenie
powietrza i pomagają utrzymać prawidłowe
nawilżenie skóry.

Jony ujemne

Dbając o zdrowie użytkowników, aby oczyścić
powietrze wewnątrz pomieszczenia ujemny 
jonizer wytwarza ok. 20 tys. jonów ujemnych,
co pozwala usunąć pyły i bakterie z powietrza.

Samoczyszczenie
parownika

Dzięki folii hydrofilowej nowej generacji przy 
pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia  
lub osuszania kurz z parownika usuwany jest 
przez szybko przepływająca skroploną wode.

Zdrowie

Filtr przeciw kurzowy

Filtr skutecznie zapobiega przed dostaniem
się kurzu, insektów oraz innych zanieczyszczeń
do pomieszczenia.

Filtr przeciwplesniowy

Filtr wychwytuje nawet najmniejsze czasteczki
szkodliwych grzybów i pleśni jednocześnie
eliminując nieprzyjemne zapachy.

Filtr jonów ujemnych

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy, 
automatycznie uwalniając jony ujemne 
spełnia jednocześnie funkcje antybakteryjna.

Funkcja osuszania

Podczas pracy w trybie DRY (osuszanie),
klimatyzator automatycznie dopasowuje
predkość pracy silnika wentylatora, w zależności 
od różnicy pomiędzy temp. zdalna, a temp. 
panującą w pomieszczeniu, tak aby uzyskać 
średni lub wysoki stopień osuszania. Tunel świeżego

powietrza

Podczas pracy w trybie DRY (osuszanie), 
klimatyzator automatycznie dopasowuje  
predkość pracy silnika wentylatora, w zależności 
od różnicy pomiędzy temp. zdalną, a temp. 
panującą w pomieszczeniu, tak aby uzyskać 
średni lub wysoki stopień osuszania.

Ukryty
wyswietlacz LED

Wyjatkowa konstrukcja panelu i wyświetlacza
LED, umożliwia pokazywanie stanów i funkcji
pracy, gdy klimatyzator jest wyłączony.
Wyświetlacz i ramka jest niewidoczna podczas
pracy klimatyzatora, co nie zakłóca wyglądu
pomieszczenia. Naturalnie istnieje możliwość
ustawienia wyświetlacza według upodobania.

Autodiagnoza

Aby ułatwic uzytkowanie klimatyzatora
wyswietlacz LED pokazuje kod błedu.

Wyswietlacz
z podwójna 8

Prosty wyswietlacz 88 pokazuje w sposób 
czytelny nastawe temperatury jednostki 
wewnętrznej (w czasie wprowadzania 
nastawy) lub temperaturę pomieszczenia 
(po wprowadzeniu nastawy).

Wyświetlacz

Łatwy zatrzask
wspornika

Poszerzenie przestrzeni przez dodatkowy
wspornik odchylajacy.

Łatwa płyta
montażowa

Dzieki kalibracji, pomiarom i miejscu na płycie
montazowej, udoskonalono szybkie
pozycjonowanie.

Zdejmowalna
pokrywa

Wystarczy zdjac dekoracyjny panel, by 
instalator mógł podłaczac przewody 
rurowe i kable. Trójkątne logo na dnie 
obudowy pomaga przy pozycjonowaniu 
płyty montażowej.

Przyjazny dla instalatora

Szersza przestrzeń
na przewody rurowe

Poszerzenie miejsca przeznaczonego na 
podłączenie przewodów rurowych i kabli.

Łatwa i szybka
naprawa silnika

Można zrealizować demontaż i konserwację
silnika bez demontowania parownika.

2-drogowa konstrukcja
przewodów rurowych

Istnieje mozliwosc instalacji przewodów
rurowych w dowolnym kierunku.

Całkowicie zamknięta
konstrukcja

Po wyłączeniu zasilania, panel można
podnieść lub przesunąć do tyłu.

Zintegrowana
konstrukcja

Zoptymalizowana konstrukcja łączy w całość 
podstawę, miskę drenażową oraz ramę
obudowy tak, aby podnieść poziom
niezawodności oraz obniżyć wibracje.

Zintegrowana pokrywa
zaworu

Konstrukcja pokrywy zaworu przykrywa
zarówno blok przyłaczeniowy przewodów
elektrycznych jak i zawór odcinajacy.
Wzmacnia to ochrone przy zachowaniu
estetycznego wygladu.

Blue Fin

Hydrofilowa folia aluminiowa umożliwia gładki
przepływ kondensatu wody, tak aby
zagwarantować lepsze osiągi przy
równoczesnym efekcie antykorozyjnym.

Konstrukcja ułatwiajaca
czyszczenie

Dla szybkiego oczyszczenia panel czołowy jedn.
wewnętrznej jest łatwy do mycia,
a kierownice powietrza nie wymagają
przy demontażu specjalnych narzędzi.

Kompaktowa
konstrukcja

Większość komercyjnych klimatyzatorów
Haier, została zaprojektowana z możliwie 
jak najniższym profilem w celu ułatwienia 
montażu.

klasa
energetyczna A++

Wysokie osiągi pozwoliły uzyskać poziom
A++ Energetycznej Normy Europejskiej.

1W Standby

Poprzez optymalizację oprogramowania
sterującego, zużycie energii w trybie standby
zostało obniżone z 8W do 1W, osiągając
88% poziom energoszczędności.

PID

System regulacji PID umożliwia szybsze
i dokładniejsze dostosowanie temperatury
panującej w pomieszczeniu do wartosci
zadanej - system reaguje na róznice rzędu
0,1OC

Filtr 3M

Systemem filtrów oczyszczających 3M 
zapewniają, że powietrze w Twoim domu jest 
wolne od różnych szkodliwych substancji, 
takich jak włosy, roztocza, pyłki, zarodniki 
grzybów, bakterie, spaliny i dym.

Łatwy montaż
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Technologia
inwerterowa

Inwerter DC Grzanie przy 
-25 OC

Grzanie przy -15OC Chłodzenie przy 
-20OC

Chłodzenie przy 
-15OC

Chłodzenie przy -10OC

Auto restart Elektryczny 
odladzacz

24 godzinny regulator
czasowy

Silnik DC Aktywny start Wydłużona 
żywotność PCB

6-stopniowa 
regulacja

prędkości wentylatora

7-stopniowa 
regulacja

prędkości wentylatora

5-stopniowa 
regulacja

predkości wentylatora

Ochrona 
3-minutowa

Inteligentne
odszranianie

Sterownik 
grupowy

Sterowanie 
centralne

Moduł BMS Dwukierunkowy
odpływ skroplin

Wbudowana
pompka skroplin

Regulowanie E.S.P. Rozgałeziony wylot

Eco montaż Szeroki zakres
częstotliwości Hz

Sprężarka wysokiej
sprawności

Utrzymanie temp.
powietrza 10OC

Szeroki zakres 
napięcia

Technologie
Technologia inwerterowa zapewnia utrzymanie
komfortowej temperatury bez konieczności 
ciągłego włączania i wyłączania sprezarki.

Technologia sterowania klimatyzatorem
dostosowująca prędkość i sterowanie wektorowe
dla uzyskania wyższych sprawności i lepszego
komfortu.

Specjalna konstrukcja daje możliwosc
ogrzewania pomieszczenia przy temperaturze
zewnetrznej osiagajacej nawet -25OC.

Specjalna konstrukcja daje możliwość ogrzewania
pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej
osiągającej nawet -15OC.

Specjalna konstrukcja daje możliwość
chłodzenia pomieszczenia przy temperaturze 
zewnętrznej osiągającej nawet
-20OC.

Specjalna konstrukcja daje możliwość
chłodzenia pomieszczenia przy temperaturze 
zewnętrznej osiągającej nawet
-15OC.

Specjalna konstrukcja daje możliwość chłodzenia
pomieszczenia przy temperaturze zewnętrznej
osiągającej nawet -10OC.

Funkcja pozwala na automatyczne przywrócenie
wszystkich wcześniejszych parametrów
po nagłym zaniku napięcia.

Płyta denna jednostki zewnetrznej
wyposażona jest w specjalnie skonstruowany
elektryczny drut grzewczy dla zapewnienia
odladzania w warunkach mroźnej zimy.

Funkcja regulatora czasowego służy
do ustawienia czasu włączania i wyłączania
urzadzenia w ciagu 24 godzin.

Silnik prądu stałego DC zapewnia niezawodne
działanie z dużo większą oszczędnością energii
i niższym poziomem hałasu.

Gdy jednostka rozpoczyna pracew trybie
grzania, lub gdy zmienia tryb z chłodzenia
na grzanie, jednostka nie będzie wydmuchiwac
powietrza lub będzie je wydmuchiwać z bardzo 
małą prędkością, aby uniknąć nawiewania 
zimnego powietrza do pomieszczenia.

Klimatyzator jest poddany testom w ciężkich 
warunkach atmosferycznych m.in. przy 
temperaturze otoczenia 95OC, wilgotności 
względnej 85%. Takie badanie odpowiada 
eksploatacji przez około 10 lat w warunkach 
standardowych.

Predkość wentylatora jednostki zewnętrznej
automatycznie dopasowuje się do warunków,
w zależności od wskazań czujki otoczenia
i czujników przewodów. Optymalizuje to proces
wymiany ciepła oraz zwiększa wydajność
energetyczna.

Prędkość wentylatora jednostki zewnętrznej
automatycznie dopasowuje się do warunków, 
w zależności od wskazań czujki otoczenia
i czujników przewodów. Optymalizuje
to proces wymiany ciepła oraz zwiększa
wydajność energetyczną.

Aby zapewnić komfortowy przepływ powietrza 
w każdych warunkach, za pomocą pilota można 
ustawić jeden z 5 trybów pracy wentylatora: 
bardzo silny, silny, średni, słaby i cichy.

Ochrona 3-minutowa sprężarki zwiększa jej
żywotność i pozwala uniknąć jej uszkodzenia.

Proces inteligentnego odszraniania jest
wykonywany tylko wtedy, gdy jest to 
potrzebne, co zmniejsza straty energii, poprzez 
wyeliminowanie niepotrzebnego wykonywania 
procesu odszraniania. Jednocześnie zapewnia 
komfort przy pracy w trybie grzania, poprzez 
zredukowanie czasu oszraniania.

Sterownik może regulować do 16 jednostek
wewnętrznych i równocześnie je obsługiwać
(standard dla urzdzeń kanałowych
i opcjonalnie dla innych).

Sterownik może zarządzać pracą maksymalnie
64 jednostek wewnętrznych niezależnie
lub jednocześnie.

Moduł BMS integruje klimatyzatory  
w systemie zarządzania budynkiem. 
Jest to doskonałe rozwiazanie dla dużych 
powierzchni handlowych.

Dla wygody instalacji, rury łączace i obudowa
odpływu skroplin mogą być mocowane
po lewej lub po prawej stronie klimatyzacji.

Pompka skroplin pozwala na odprowadzenie
wody, tworząc idealne rozwiązanie dla bardziej
wymagajacego montażu.

Optymalizuje instalację przewodów, utrzymuje
równomierny przepływ powietrza i poziom
hałasu, zgodnie z preferencjami.

Jednostka kasetonowa wyposażona jest
w rozgałęziony wylot. Umożliwia to użycie
tej samej jednostki do chłodzenia innego,
małego pomieszczenia w pobliżu.

Rura drenażowa zapobiega wyciekom
i umożliwia montaż bez potrzeby użycia
taśmy lub klejów.

Wyposażenie systemów klimatyzacji
w zmienne DC, umożliwia prace klimatyzatora
zarówno przy zasilaniu elektrycznym 50Hz
jak i 60Hz.

Inteligentne odmrażanie Haier uruchamia się
tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście 
potrzebne, redukując w ten sposób zużycie 
energii i czas odmrażania.

Funkcja umożliwia ustawienie klimatyzatora
tak, aby włączył się, gdy temperatura
zewnętrzna spadnie poniżej 10OC.

Jednostka wewnętrzna może zostać
uruchomiona przy 150V i może pracować
w szerokim zakresie napięć od 150V
do 240V.
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