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Arra gondoltunk, miért ne
élvezhetnénk a hûvös, tiszta
levegôt a lakásban is!
Sokoldalúság az ideális levegôért
Az Electrolux kínálatának termékei hôszivattyúval vannak ellátva ezért
nem csak hûtenek, hanem párátlanítanak, melegítenek, cserélik
és egyben szûrik is a levegôt. Csendes hatékonysággal
és mérsékelt helyigénnyel diszkréten és a nagy márka presztízsével
helyezkednek el a lakókörnyezetben. Electrolux, természetesen.
Energia
Gyártó
Kültéri egység
Beltéri egység

Hatékonyabb

Kevésbé hatékony
Éves energiafogyasztás
hûtési üzemmódban, kWh
(A tényleges energiafogyasztás a berendezés
felhasználási módjától és a klímától függ.)

Hûtési teljesítmény, kW
Energiahatékonysági tényezô
Teljes terhelés mellett. (minél magasabb,
annál jobb)

Típus

Légkondícionáló

A természet
tiszteletben tartása
Az új, környezetbarát
gázok alkalmazásával
az Electrolux a környezet
védelmét választotta.
Az Electrolux ﬁlozóﬁája
az életminôség
javítása oly módon,
hogy megtartjuk és
tiszteletben tartjuk
természet egyensúlyát:

Csak hûtés
Hûtés/fûtés
Léghûtéses
Vízhûtéses

Hôtermelés, kW
Fûtési teljesítmény
A: hatékonyabb

G: kevésbé hatékony

Zaj
(dB(A) re 1 pW)
További információk
a termékismertetôben.
EN 814 szabvány
Légkondícionáló berendezés
2002/31/EK Az energiafogyasztás
címkézésérôl szóló irányelv

R407c

R410a

electrolux légkondícionálók

Mûködési módok
Hûtési funkció
Hûti a levegôt.
Fûtési funkció
Lehetôvé teszi a levegô felmelegítését olyan
idôszakokban, amikor a hagyományos fûtés
bekapcsolása gazdaságtalan lenne.

Economy funkció (éjszakai üzemmód)
Ha ezt a funkciót kapcsoljuk be, a klímaberendezés
a hômérsékletet hûtô üzemmódban 2 óránként
2 fokkal növeli, fûtô üzemmódban pedig 2 óránként
2 órát csökkenti, hogy lehetôvé tegye a nyugodt
alvást. Ez az innovatív hômérséklet-szabályozó
funkció, azon felül, hogy optimális klímát teremt,
20%-os energia-megtakarítást is lehetôvé tesz.

Dry funkció
Párátlanítja a levegôt, kellemesebbé téve azt.
Automata funkció
A környezet hômérséklete alapján egy
elektronikus mikro-processzor dönti el, hogy
a fûtési vagy hûtési funkciót kapcsolja-e be.

Így készül az ideális levegô
4 oldalú párologtató rendszer
Mivel 32%-kal több a hôcserélô
felület, a teljesítmény a hûtés
és a fûtés fázisában is nô.

4 oldalú párologtató rendszer

A légáramlás kétirányú
szabályozása
A mikro-processzor általi elektronikus
szabályozás automatikusan vezérli
a levegô áramlásának irányát, hogy
optimális feltételeket teremtsen akár
hûtô, akár fûtô üzemmódról van szó.
Csendes szellôztetés
A beltéri egység tangenciális
lapátjának nagyobb keresztmetszete
miatt kisebb forgássebesség
szükséges a megfelelô levegô hozam
eléréséhez; emiatt nagyon csendes.
Az eredmény: abszolút komfort.

A légáramlás kétirányú szabályozása

A külsô egység rozsdavédô
kezelése
Az Electrolux klímaberendezések
külsô egysége elektrolitikusan
horganyzott lemezbôl van és
speciálisan kezelt alkatrészekkel
rendelkezik, hogy a rozsdának,
a levegô sótartalmának és
a korróziónak ellenálljon.
Anti-cold rendszer a párologtató
hômérséklete alapján
A ventilátor-lapát csak akkor lép
mûködésbe, amikor a párologtató elég
meleg, elkerülve, hogy a környezet
túlságosan lehûljön.
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Mono Split
ESAR09PSAMB, ESAR12PSAMB, ESAR18PSAMB, ESAR21PSAMB
– CFC mentes R410A hûtôközeg
– hûtô/fûtô kivitel
– LCD-kijelzôs távirányító
– egyenletesen és azonnal állítható hômérséklet
– 1 beltéri egység
– automata levegôáramlás vezérlés
– 24 órás idôkapcsoló
– automata újraindítás
– éjszakai üzemmód

– három ventilátor fokozat
– párátlanító (légszárító) funkció
– 2 db szûrô beltéri egységenként
– cserélhetô aktívszén-szûrô
(nem széria felszerelés)
– korrózióálló kültéri egység burkolat
– dekoratív fehér beltéri egység
– biztonsági kapcsoló
– csendes mûködés

ESAR09PSAMB

ESAR12PSAMB

ESAR18PSAMB

ESAR21PSAMB

Kapacitás – hûtés

Btu/óra (W)

9000 (2637)

12000 (3516)

18000 (5274)

21000 (6153)

Kapacitás – fûtés

Btu/óra (W)

11000 (3223)

13000 (3809)

19000 (5567)

25000 (7331)
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Multi Split
S2AR18PSGMB, S2AR21PSGMB, S3AR27PSGMB
– CFC mentes R407C hûtôközeg (HFC)
– hûtô/fûtô kivitel
– 2 vagy 3 LCD-kijelzôs távirányító
– egyenletesen és azonnal állítható hômérséklet
– 2 vagy 3 beltéri egység
– automata levegôáramlás vezérlés
– 24 órás idôkapcsoló
– automata újraindítás
– éjszakai üzemmód

S2AR18PSGMB

– három ventilátor fokozat
– párátlanító (légszárító) funkció
– 2 db szûrô beltéri egységenként
– cserélhetô aktívszén-szûrô (nem széria
felszerelés)
– korrózióálló kültéri egység burkolat
– dekoratív fehér beltéri egységek
– biztonsági kapcsoló
– csendes mûködés

S2AR21PSGMB

S3AR27PSGMB

Kapacitás – hûtés

Btu/óra (W)

9000 (2637)

9000 (2637)

12000 (3519)

9000 (2637)

Kapacitás – fûtés

Btu/óra (W)

10600 (3105)

10600 (3105)

13000 (3812)

10600 (3105)
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Kazettás
ECA24PCGMB, ECA36PCGMB
Az új kazettás légkondícionálók
a mennyezetbeépítve tökéletes hûtést
és fûtést biztosítanak mi-közben alig
észrevehetôek. E modellek szintén R407C
freonmentes hûtôközeggel mûködnek.
– CFC mentes R407C hûtôközeg (HFC)
– LCD-kijelzôs távirányító
– automata levegôáramlás vezérlés
– 24 órás idôkapcsoló
– három ventilátor fokozat

– párátlanító funkció
– automata újraindítás
– éjszakai üzemmód
– mûanyag szûrô beltéri egységenként
– korrózióálló kültéri egység burkolat
– biztonsági kapcsoló
– hûtô/fûtô kivitel
– csendes mûködés
– dekoratív fehér beltéri egység
– csepegésgátló rendszer túlfolyás
riasztással

ECA24PCGMB

ECA36PCGMB

Kapacitás – hûtés

Btu/óra (W)

24000 (7050)

36000 (10550)

Kapacitás – fûtés

Btu/óra (W)

28000 (8200)

38000 (11500)

A

l/óra

Felvett áram

Párátlanító (szárító) hatás

mm

Mag. x szél. x mélys.

kg

mm

Tömeg (nettó/bruttó)

Mag. x szél. x mélys.

Kültéri egység méretek

kg

Tömeg (nettó/bruttó)

Beltéri egység méretek

W

(W/W)

Btu/w.h

Felvett vill. teljesítmény
– hûtés/fûtés

Hatásfok – fûtés (COP)

(W/W)

Btu/w.h

Btu/óra (W)

Kapacitás – fûtés

Hatásfok – hûtés /EER/

Btu/óra (W)

Kapacitás – hûtés

Energiaosztály

Rendszerjellemzôk

Beltéri egységek száma

Szín

Típus

Modellszám

540×780×250

31/34

250×750×214

9/11

1.0

3,6/3,9

820/890

12,5 (3,62)

11 (3,21)

11000 (3223)

9000 (2637)

A

1

15/18

1.6

7,8/7,4

1720/1630

11,65 (3,41)

10,5 (3,06)

19000 (5567)

18000 (5274)

B

1

fehér

hôszivattyús

split

17/22

2.2

9,8/10,2

2180/2250

11,11 (3,25)

9,6 (2,82)

25000 (7331)

21000 (6153)

C

1

fehér

hôszivattyús

split

9/11

1.0

4,5/4,6

940/1040

10,2 (2,98)

9,6 (2,805)

10600 (3105)

9000 (2637)

C

2

fehér

hôszivattyús

multisplit

9/11

1

4,5/4,5

940/940

10,8 (2,98)

9,6 (2,805)

10600 (3105)

9000 (2637)

C

2

11/12,5

1.2

5,8/5,7

1240/1220

11 (3,12)

9,7 (2,83)

13000 (3812)

12000 (3519)

fehér

hôszivattyús

multisplit

S2AR21PSGMB

9/11

1.0

4,3/4,7

940/1080

9,8 (2,87)

9,6 (2,805)

10600 (3105)

9000 (2637)

C

3

fehér

hôszivattyús

multisplit

540×780×250

34/40

695×845×335

52/56

695×845×335

60/64

655×895×345

73/77

655×895×345

79/83

860×860×330

90/94

860×895×330

79/90

240×840×840

36/46

2.4

13,8/13,0

3100/2950

9,5 (2,78)

7,7 (2,27)

28000 (8200)

24000 (7050)

D

1

fehér

hôszivattyús

kazettás

S3AR27PSGMB ECA24PCGMB

282×815×217 298×1000×232 330×1080×245 250×750×214 250×750×214 282×815×217 250×750×214

10,5/12

1.2

5,0/5,3

1090/1180

12,3 (3,52)

10,9 (3,22)

13000 (3809)

12000 (3516)

A

1

fehér

hôszivattyús

hôszivattyús
fehér

split

split

ESAR09PSAMB ESAR12PSAMB ESAR18PSAMB ESAR21PSAMB S2AR18PSGMB

960×990×360

101/106

310×840×840

40/50

3.6

19,8/19,7

4360/4170

9,1 (2,67)

8,3 (2,42)

38000 (11500)

36000 (10550)

D

1

fehér

hôszivattyús

kazettás

ECA36PCGMB

Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.electrolux.hu
A modellek és technikai paramétereik elôzetes jelzés nélkül megváltozhatnak.
A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Mûszaki változások joga fenntartva.
Az esetlegesen elôforduló nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük
az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál,
kérjük jelezze. Azokat a hibákat, amelyekrôl tudomást szerzünk,
rövid idôn belül honlapunkon korrigáljuk

Electrolux: az átgondolt design megalkotója
Megesett már Önnel, hogy kibontott egy ajándékot, és önkéntelenül így kiáltott fel: „Ó! Hogy találtad ki?
Éppen erre vágytam!” Nos, mi, az Electrolux terméktervezôi, ezt az érzést szeretnénk kiváltani
mindazokból, akik valamelyik termékünket választják vagy használják. Nem sajnáljuk az idôt,
az ismereteket és az alapos fejtörést, hogy megálmodjuk és megalkossuk azokat a készülékeket,
amelyeket vevôink valóban igényelnek. Egy új termék tervezésénél elsô lépésként mindig megﬁgyeljük,
hogy a vásárlók hogyan használják készülékeiket. Számunkra az átgondolt tervezés azt jelenti,
hogy egyszerûbbé tesszük a készülékek használatát, kellemesebbé a feladatok elvégzését
és arra biztatjuk vevôinket, hogy nyugodt lelkiismerettel élvezzék a XXI. század nyújtotta fényûzést.
Az a célunk, hogy ezt az élvezetet világszerte a mindennapi élet mind több területén,
minél több ember számára elérhetôvé tegyük. Hogy amikor azt mondjuk, Önre gondolunk,
akkor tudja, hogy komolyan így is gondoljuk.
Electrolux. Thinking of you
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Környezetünk védelméért
Az Electrolux Csoportot a termékek tervezésekor
az a cél vezérli, hogy csökkentse a környezetre ártalmas
tényezôket. Figyelemmel kíséri az anyagfelhasználást
és az energiafogyasztást a környezetvédelem
szempontjából, hogy elkerülje a felesleges
anyaghasználatot és környezetszennyezést.
A környezetvédelmi elôírásokat proaktívan alkalmazza,
és arra törekszik, hogy beszállítói is ugyanazokat
a környezetvédelmi elveket kövessék, mint amire
az Electrolux törekszik. 2007-ben az Electrolux Csoport
elnyerte az Európai Unió díját az energiafelhasználás
csökkentése érdekében végzett tevékenységéért.

