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BRC1E52A/B

FDBQ-B

Unitate interioară FDBQ 25B
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 230x652x502
Greutate Unitate kg 17,0
Filtru de aer Tip Plasă din răşină rezistentă la mucegai
Ventilator - Debit 
de aer

Răcire Mare/Mică m³/min 6,50/5,20
Încălzire Mare/Mică m³/min 6,95/5,20

Nivel de putere 
sonoră

Răcire dBA 55
Încălzire dBA 55

Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Mare/Mică dBA 35,0/28,0
Încălzire Mare/Mică dBA 35,0/29,0

Sisteme de control Telecomandă cu fi r BRC1D52 / BRC1E52A/B
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~ / 50 / 230

Unitate exterioară 5MXS90E
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm

disponibilă numai pentru aplicaţii multi model

Greutate Unitate kg
Nivel de putere sonoră Răcire dBA
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Nom. dBA
Încălzire Nom. dBA

Domeniu de 
funcţionare

Răcire Ambiant Min.~Max. °CDB
Încălzire Ambiant Min.~Max. °CWB

Agent frigorifi c Tip/Cantitate kg-TCO²Eq/GWP
Racorduri conducte Lichid Dext mm

Gaz Dext mm
Lungime conducte UE - UI Max. m
Cantitate suplimentară de agent frigorifi c kg/m
Diferenţă de 
nivel

UI - UE Max. m
UI - UI Max. m

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V
Curent - 50 Hz Amperaj maxim pe siguranţă (MFA) A
(1) MFA este utilizat pentru a selecta întrerupătorul de circuit şi întrerupător al circuitului de protecţie de punere la pământ (întrerupător de circuit pentru scurgere la pământ). Pentru informaţii detaliate pentru fi ecare 
combinaţie, consultaţi schemele electrice.

Unitate mică necarcasată de 
plafon fals

Proiectată pentru aplicaţii hoteliere

 › Unitate compactă (230 mm înălţime şi 652 mm adâncime), poate fi  
uşor montată în spaţiile reduse din tavan

 › Se potriveşte discret în tavan: numai grilele de aspiraţie şi refulare 
sunt vizibile

 › Funcţia foarte silenţios: nivelul presiunii sonore este sub 28 dBA
 › Instalare fl exibilă, deoarece direcţia de aspiraţie a aerului poate fi  
modifi cată din aspiraţie posterioară în aspiraţie inferioară

 
 › Pentru o montare uşoară, tăviţa de condens poate fi  amplasată în 
partea stângă sau în partea dreaptă a aparatului
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