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Profil grupy
Dokładność, Skuteczność, Prostota
Skoncentrowani
Zorientowani na cele

Aux Group działająca na rynku od 1986 roku jest zintegrowanym zespołem przedsiębiorstw, zajmujących 
się nowoczesną produkcją inteligentnych systemów zasilania, artykułów gospodarstwa domowego, ter-
minali mobilnych ale przede wszystkim systemów klimatyzacji. Firma należy do czołowych producentów 
rozwiązań klimatyzacji na świecie, a jej produkty są dostępne w większości krajów. AUX kojarzy się przede 
wszystkim z rozwiązaniami klimatyzacji przemysłowej VRF.  Wybierając produkty AUX dostajecie Państwo 
najwyższej jakości produkt ekologiczny, zapewniający użytkownikowi komfort użytkowania.

- Aux Group jest na liście “Top 500 Enterprises in China”.
- zatrudnia ponad 20 000 pracowników
- sprzedaż eksportowa - 2 mln. splitów rocznie
- posiada 7 kompleksów produkcyjnych  na świecie
- rynek sprzedaży obejmuje ponad ponad 100 państw
- firma posiada swoje placówki w ponad 30 krajach
- wyjątkowy, nowoczesny design
- nowa klasa energetyczna
- niski poziom hałasu

Fakty o firmie:
- wielkość układu do 180kW
- współczynnik COP do 4,35
- czynnik chłodniczy R410A
- możliwość instalacji do 64 jednostek wew.
- inteligentne odszranianie
- opcjonalny sterownik centralny
- zdalna kontrola układu przez internet
- sprężarki DC INVETER FIRMY Hitachi
- gwarancja 3 lata

AUX ARV III
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Skuteczne  
rozwiązania
dla klimatyzacji
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Przykładowe wdrożenia w Polsce

> 13 agregatów o łącznej mocy 500 kW w 6 układach.
> 6 jednostek wewnętrznych ściennych.
> 102 jednostki kasetonowe.

Uniwersystet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Wydział Nauk o Zdrowiu

> 3 agregaty o łącznej wydajności 123 kW.
> 37 jednostek wewnętrznych ściennych.

Gromada Warszawa

> 2 agregaty po 28 kW.
> 14 jednostek wewnętrznych ściennych.

Biurowiec Leniar Kraków

> 1 agregat 28 kW.
> 13 jednostek wewnętrznych ściennych.

Oczyszczalnia Ścieków Krzeszowice

> 2 agregaty o łącznej wydajności 56 kW.
> 114 jednostek wewnętrznych ściennych.

Tauron Ciepło Katowice

>4 agregaty o łacznej wydajnosci 163 kW.
> 58 jednostek wewnetrznych kasetonowych.

Altus Katowice

> 2 agregaty o łącznej wydajności 90 kW.
> 2 kanałowe, 5 kaset, 25 ściennych.

Retauracja Agawa Tuchów

> 29 jednostek wewnętrznych ściennych, 1 kaseta.
> 2 agregaty o łącznej wydajności 78 kW.

Nadleśnictwo Staszów

> agregat  45 kW i 16 kW.
> 2 jednostki wewnętrzne kasetonowe.
> 15 jednostek wewnętrznych ściennych.

Nagel Pruszków - Biura centrum logistycznego

> 5 jednostek wewnętrznych kasetonowych.
> 18 jednostek wewnętrznych naściennych.

CARGO Jaworzno
> 4 agregaty 138 kW.
> 57 jednostek wewnętrznych ściennych.

Urząd Marszałkowski Katowice

> 1 agregat VRF 28 kW.
> 3 jednostki wewnętrzne kasetonowe.

AGH Kraków

- 4 agregaty VRF po 33 kW.
- 24 jednostki wewnętrzne ścienne.

Uniwersytet Jagielloński Kraków
> 2 Agregaty po 28 kW.
> 19 jednostek wewnętrznych ściennych.

Nadleśnictwo Radoszyce:

> Agregat 45 kW.
> 20 jednostek wewnętrznych ściennych.

Nadleśnictwo Złotoryja

> 4 agregaty o łącznej wydajności 180 kW.
> 56 jednostek wewnętrznych ściennych, 1 kaseta.

Biurowiec ul. Północna Wrocław

> 1 agregat mini 16 kW, 2 agregaty 33 kW i 1 agregat 45kW.
> 14 jednostek wewnętrznych ściennych.
> 12 jednostek wewnętrznych kasetonowych.

Dom Handlowy Puchatek Kielce

Pełna lista referencji i wdrożeń  
dostępna na stronie www.cnaux.pl
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Przykładowe wdrożenia na świecie

Budynek Amiri 
> Iran, Isfahan
> Wdrożenie: 2013
> X modułowy  Chiller  

Budynek Wydziału Kultury 
> Chiny, Pekin
> Wdrożenie: 2013
>  X modułowy Chiller  

Fundacja Touba 
> Iran, Teheran
> Wdrożenie: 2014
> Chiller śrubowy chłodzony  
    wodą  oraz chiller chłodzony  
    powietrzem

Al Fardous Complex 
> Katar, Doha
> Chłodzony powietrzem  śrubowy  
    chiller SSLGF-660D - 8szt,  
    LSSLGF - 8 sztuk, LSSLGF-1800M  
    - 4szt. Ilość agregatów: 56szt. 

Hotel Plaza Milford 
> USA, Nowy Jork
> Wdrożenie: 2013
> AUX,  Jednostki oraz pompa    
    ciepła & CFU 

Centrala AUX 
> Chiny, Ningbo
> 66000 m2> Chłodzone wodą,  
   chiller śrubowy, Całkowity koszt  
    projektu ARV II to  ok. 1 mln USD

Komenda Gika 
> Angola, Luanda
>  Jednostki VRF 1115 szt.  
     Chillery chłodzone 
     powietrzem - 56 szt. 
     Centrale wentylacjyne 16 szt.

Restauracja  Shagin 
> Rosja
> Powierzchnia 4100m2. 
   Jednostki wewnętrzne AUX  
   kasetonowe oraz kanałowe.

Pawilon Pakistan 
> Shanghai, Chiny
> 2010 World Expo
>  AUX Komercyjne  
    4 stronne kasety

Pawilon Saudi Arabia 
> Shanghai, Chiny
> 2010 World Expo
>  AUX FCU&AHU
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22 kW 28 kW

56 kW

Jednostki zewnętrzne Mini ARV III 

Jednostki zewnętrzne ARV III

Jednostki wewnętrzne

Wydajność

Jednostki zewnętrzne
Mini VRF

Jednostki zewnętrzne 
VRF 

Mini VRF 
Outdoor Units

Kasetonowe  
4 stronne

Sufitowo
Podłogowe

Kanałowe  
o niskim sprężu 

Kanałowe  
o średnim sprężu 

Kanałowe  
o wysokim sprężu

Kanałowe  
„świeże powietrze” 

Ścienne

Wydajność

Wydajność
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Technologia oszczędności energii

1. Wiodąca technologia przemysłowa IPLV  

ARV III uzyskuje wydajność energetyczną najwyższej klasy, zarówno podczas 
chłodzenia jak i ogrzewania, poprzez wykorzystanie zaawansowanych tech-
nologii: napędu inwerterowego DC (sinusoida 180 °C), podwójnej kompresji 
równoległej, opatentowanego energooszczędnego trybu pracy oraz wy-
miennika ciepła o ulepszonym działaniu.

2. Technologia dochładzania

Zapobiega wymianie ciepła pomiędzy wylotem, a wlotem 
•	 17.6 °C dochładzanie
•	 Zwiększa stopień dochładzania i wydajność chłodzenia 
•	 Redukuje opór ciśnienia oraz zwiększa długość rur

Technologia IPLV ułatwia uzyskanie energooszczędnego trybu pracy ze 
względu na cykliczne dobowe zmiany temperatury na zewnątrz, jak również 
temperatury pomieszczenia.

5. Wysoka wydajność wymiennika ciepła
Zoptymalizowany (2 do 1) projekt obwodu czynnika chłodniczego 
zwiększa wydajność wymiany ciepła oraz proporcje czynnika chłodnicze-
go płynącego do parownika.

3. Nowa generacja wysokociśnieniowego  
kompresora komorowego typu DC Inverter 

Uzyskanie wysokiej wydajności oraz niskiego poziomu hałasu możliwe jest 
dzięki temu, że kompresor pracuje z większą częstotliwością i skrócony  
zostaje czas uruchamiania urządzenia. W takich warunkach pracy możliwe 
jest szybsze uzyskanie pożądanej temperatury pomieszczenia.

Wysokociśnieniowy kompresor komorowy umożliwia obieg oleju w urządze-
niu poprzez wewnętrzną różnicę ciśnień oraz odpowiada za zapewnienie 
odpowiedniej ilości oleju podczas pracy w warunkach niskiej częstotliwości. 
Podczas pracy kompresora niskociśnieniowego zasysany gaz podgrzewa się 
przechodząc przez spiralę. W przypadku kompresora wysokociśnieniowego 
ogrzewanie gazu chłodniczego jest zdecydowanie niższe co pozwala na uzys-
kanie wyższej wydajności pracy. 
Silnik kompresora niskociśnieniowego chłodzony jest zasysanym czynnikiem 
chłodniczym, co prowadzi do słabego smarowania ze względu na niestabil-
ność temperatury oleju podczas pracy przy niskiej temperaturze otoczenia. 
Silnik kompresora wysokociśnieniowego chłodzony jest gazem, co pozwala na 
uzyskanie wyższej wydajności grzewczej urządzenia. 
Komora wysokociśnieniowa kompresora pełni funkcję tłumika kompozytowe-
go, dzięki czemu następuje obniżenie hałasu wywołanego pracą urządzenia. 

H-P: Wysokociśnieniowy kompresor komorowy
L-P: Niskociśnieniowy kompresor komorowy

4. Bezszczotkowy silnik wentylatora DC
Bezszczotkowy silnik DC dostosowuje prędkość wentylatora do ciśnie-
nia zwiększając tym samym wydajność o 45%.  Super aerodynami- 
czny wentylator zapewnia dużą ilość powietrza oraz wysokie ciśnienie 
statyczne, utrzymując przy tym niski poziom hałasu.

Zoptymalizowany projekt lamelek, zmniejsza opór cieczy i powietrza.

Standardowy wymiennik Wymiennik typu E-pass

Wymiennik ciepła typu E-pass
Konstrukcja wymiennika pozwala na 
zredukowanie temperatury o 11,2 st C

Obieg dochłodzenia 
Płytowy wymiennik ciepła  
zmniejsza temperaturę o 6,4 st C

Obieg dochłodzenia

Obciążenie
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i Silnik DC inverter

Standardowy silnik

Dla niskich prędkości  
znaczny wzrost wydajności

Prędkość obrotów silnika

Gaz chłodniczy

Normalny (standardowy ) układ chłodniczy
Ciecz  

chłodnicza

Obieg chłodniczy 2 do 1  
(2 wejścia i 1 wyjście)

Zwiększony stosunek czynnika ciekłego

Ciecz  
chłodnicza

Ciecz  
chłodnicza

Obieg chłodniczy 2 do 1 ( 2 wejścia i jedno wyjście)

Gaz chłodniczy

Gaz chłodniczy

Wewnętrznie rowkowana miedziana
poprawia efektywność wymiany ciepła

Zoptymalizowana lamela
Poprzednia lamela

Zoptymalizowana lamela

Poprzednia lameta
Zoptymalizowana lameta Poprzednia 

 lamela
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Izolacyjność cieplna
DB/WB 2°C/1°C

Stopień zamprożenia
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Łatwa instalacja i konserwacja

6. Szeroki zakres działania

Klimatyzator działa niezawodnie, zapewniając wiosenną aurę w pomiesz-
czeniu bez względu na to czy za oknem panują upały sięgające 52°C, czy też 
siarczyste mrozy do -20°C. Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu projekto-
wi, precyzyjnemu doborowi systemów operacyjnych oraz licznym testom.

10. Technologia dochładzania

Po instalacji systemu i jego pierwszym uruchomieniu, wciśnięcie przycisków 
„Debug” powoduje, iż jednostki zewnętrzne automatycznie nadają adresy 
podłączonym do nich jednostkom wewnętrznym. Nie ma potrzeby ręczne-
go wprowadzania ustawień. Jest to wygodna funkcja pozwalająca skrócić 
czas instalacji. System automatycznie kontroluje ilość podłączonych jedno-
stek wewnętrznych alarmując w przypadku pojawienia się błędów.

12. Zwiekszona maksymalna długosc rur i różnica 
ich poziomów

Dzięki zastosowaniu technologii kontroli inwertera DC oraz technologii 
dochładzania obiegu możliwe jest zaprojektowanie systemu o większej 
maksymalnej długości rur oraz dopuszczalnej różnicy ich poziomów 
odpowiadających standardom światowej klasy. Innowacje te pozwalają na 
zaprojektowanie bardziej wydajnego systemu mniejszym nakładem pracy.

7.  Praktyczny projekt systemu rur

Dostępne oprogramowanie pozwala na łatwe dobranie odpowiednich jed-
nostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz automatyczne obliczanie rozmiaru  
i typu rur. Efektem końcowym jest kompletna lista elementów składających 
się na zaprojektowany system.

11. Bezolejowa rura wyrównawcza ciśnienia

Całkowita długość rur------------------------------------------------------------1000m
* Maksymalna długość rur po pierwszym rozgałęzieniu-------------------40m
* Różnica poziomów pomiędzy ODU(góra)~IDU----------------------------70m 
* Różnica poziomów pomiędzy ODU(dół)~IDU------------------------------90m
* Różnica poziomów pomiędzy IDU~IDU--------------------------------------15m

8. Komunikacja niewymagająca polarności

Przewód sygnałowy nie wymaga polaryzacji, instalacja ARV-III jest przez to 
prosta i niezawodna.

9. Wysoki spręż dyspozycyjny

Standard
0 pa

Optymalnie 
20 pa

Dopasowane 
20-81.8 pa

Wysokiej klasy wentylator o wysokim ciśnieniu statycznym, pozwala jedno-
stce zewnętrznej uzyskać ciśnienie statyczne osiągające wartość 82Pa. Ze-
wnętrzne ciśnienie statyczne umożliwia sprostanie wymaganiom instalacyj-
nym dla poszczególnych kondygnacji, co jest często zalecane w przypadku 
budynków o dużych rozmiarach.

Koszty instalacji ulegają obniżeniu ze względu na zastosowanie nowocze-
snych innowacji takich jak: opatentowana  technika powrotu oleju z zasto-
sowaniem separatora oleju i separatora gazu bez potrzeby instalowania ole-
jowej rury wyrównawczej pomiędzy modułami, technika wtrysku oleju czy 
separator oleju o wysokiej wydajności.
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Praktyczność & Wygoda

13. Różnorodne  tryby pracy 15. Blokada ekonomiczna

Specjalnie opracowana funkcja ekonomicznej 
blokady wprowadzana jest przez ustawienia 
zewnętrznej jednostki PCB. Podczas pracy w 
trybie blokady ekonomicznej najniższa tem-
peratura w trybie chłodzenia, wynosić będzie 
26°C, a najwyższa temperatura w trybie ogrze-
wania 20°C. Funkcja blokady ekonomicznej po-
zwala na zaoszczędzenie energii, jest przyjazna  
środowisku i zapewnia użytkownikowi komfort. Działa nadrzędnie  
 w stosunku do priorytetu ogrzewania, priorytetu chłodzenia, trybu samego 
ogrzewania, priorytetu pierwszeństwa i priorytetu większości.

Priorytet trybu ogrzewania:  System pracuje wyłącznie w trybie ogrzewa-
nia. Nie można uruchomić innych trybów pracy.  

Priorytet trybu chłodzenia: System pracuje wyłącznie w trybie chłodzenia. 
Nie można uruchomić innych trybów pracy.

Priorytet pierwszeństwa: Ustawienia pierwszej uruchamianej jednostki 
wewnętrznej decydują o pracy całego systemu. Nie można uruchomić 
innych trybów pracy. 

Priorytet większości: Tryb pracy systemu odpowiada ustawieniom 
większości jednostek. 

Priorytet trybu  
 ogrzewania 
(domyślny) 

Priorytet  
trybu chłodzenia

Priorytet  
pierwszeństwa

Wyłącznie chłodzenie

Wyłącznie ogrzewanie
 
 
Priorytet  
pierwszeństwa

14. Model sterowania VIP 
Specjalnie zaprojektowana funkcja sterowania VIP pozwala na to, aby 
główne pomieszczenie budynku odpowiadało za tryb pracy całego systemu 
klimatyzacji. Funkcja ta pełni nadrzędna rolę w stosunku do innych trybów 
operacyjnych oraz funkcji blokady ekonomicznej. 

Cicha praca nocna  (w porównaniu z normalnym trybem pracy podczas 
pracy nocnej poziom hałasu obniżony jest o 12dB(A) 

16. Tryb pracy cichej 

Dzięki optymalnej budowie łopatek wentylatora oraz technologii obliczenio-
wej Fluid Dynamics, produkt wyposażony jest w funkcję cichej pracy nocnej. 
Minimalny poziom hałasu podczas pracy nocnej wynosi jedynie 45 dB(A).  
Cicha praca nocna – w porównaniu z normalnym trybem pracy podczas pra-
cy nocnej poziom hałasu obniżony jest o 12dB(A).

Najwyższa temperature zewnętrzna (agregat 28 kW)

8h 10h
nastawa  
początkowa

nastawa  
początkowa

TRYB NOCNY

krok 1 Max. - 3dB(A)

krok 2 Max. - 8dB(A)

krok 3 Max. - 13dB(A)

krok 1 Max. - 55dB(A)

krok 2 Max. - 50dB(A)

krok 3 Max. - 45dB(A)

TRYB NOCNY - start TRYB NOCNY - koniec
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Praktyczność & Wygoda

17. Precyzyjna kontrola temperatury 

Precyzyjna kontrola temperatury pomieszczenia możliwa jest dzięki dokład-
nym przeliczeniom, opartych na wahaniach temperatury pomieszczenia 
(kalkulacje PI). Urządzenie oblicza z jaką wydajnością musi pracować jednos-
tka wewnętrzna i kontroluje częstotliwość pracy kompresora.

18. Inteligentne odszranianie

Technika inteligentnego odszraniania AUX zwiększa zakres trybu ogrzewa-
nia i zmniejsza częstotliwość odszraniania. Rezultatem jest stabilna tempera-
tura pomieszczenia oraz poczucie komfortu.
 
Kolejność pracy kompresorów w obrębie modułu ulega zmianie, co 
wyrównuje czas pracy i wydłuża żywotność urządzeń.

19. Sekwencja pracy modułu i kompresora 

Poszczególne moduły jednostek zewnętrznych uruchamiane są ze zmienną 
kolejnością, co pozwala na wydłużenie żywotności poszczególnych jednostek.

20. Funkcja czarnej skrzynki 

PCB może zapisywać informacje o 30 minutach pracy urządzenia poprzedzających  
wystąpienie błędu. Jest to istotne podczas rozwiązywania problemów.

Kolejność uruchamiania kompresorów w całości modułu jest różna, kiedy każdy 
z nich zaczyna pracę, co poprawia czas wykonania operacji oraz żywotność.
Poszczególne moduły jednostek zewnętrznych uruchamiane są ze zmienną 
kolejnością co pozwala na wydłużenie żywotności poszczególnych jednostek.

21. Zdalne sterowanie 
Oprogramowanie do samodiagnozy może pełnić funkcję zdalnego sterowania dlatego 
też zalecane jest jego uruchomienie. Może ono kontrolować na bieżąco pracę jednostki 
wewnętrznej i jednostki zewnętrznej. Wyświetlane usterki są bardzo przydatne podczas 
rozwiązywania ewentualnych problemów.

22. Sterowanie sieciowe
AUX wyposażony jest w niezależne oprogramowanie centralnego sterowania oraz 
oprogramowanie centralnego sterowania z funkcją billingu, które mogą być połączone 
 z adapterem BMS typu Lonworks, BACnet oraz adapterem protokołu Modbus.

Inteligentna kontrola

Elektroniczny zawór rozprężny

Elektroniczny zawór rozprężny

Szybkie chłodzenie  
pomieszczenia

Zbyt 
zimno

Komfort

Za ciepło

Różnica  
temperatur

Normalne rozmrażanie

Konwencjonalne inteligentne rozmrażanie

Inteligentne rozmrażanie AUX

rozmrażanie                grzanie                  rozmrażanie                  grzanie                   rozmrażanie

Temp.
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Cechy

Zapobieganie nawiewowi zimnego powietrza   

Po uruchomieniu funkcji ogrzewania wentylator pracuje począt-
kowo na najniższej prędkości po czym, wraz ze wzrostem tempe-
ratury parownika, automatycznie zwiększa prędkość nawiewu aż 
do zaprogramowanej wartości. Funkcja ta zapobiega dyskomfor-
towi, na który mógłby zostać narażony użytkownik na początku 
pracy urządzenia. 

Automatyczny restart

W przypadku nagłego wyłączenia klimatyzatora nastąpi zapamię-
tanie parametrów jego pracy i powrót do tych ustawień po przy-
wróceniu zasilania. 

Inteligentne odszranianie

Funkcja tradycyjnego odszraniania działa tylko w określonym cza-
sie, podczas gdy funkcja inteligentnego odszraniania dostępna w 
klimatyzatorze komercyjnym AUX uruchamiana jest automatycz-
nie w zależności od warunków pracy klimatyzatora.

24 –godzinny programator czasowy
 
Użytkownik może zaprogramować czas włączenia i wyłączenia kli-
matyzatora w ciągu następnych 24 godzin.  Możliwe jest również 
bezpośrednie włączenie lub wyłączenie urządzenia za pomocą 
przycisku programatora na pilocie.

Pobór świeżego powietrza

Powietrze pobierane jest z zewnątrz co pozytywnie wpływa na 
jego jakość. 

Funkcja samodiagnozy 
Mikrokomputer klimatyzatora monitoruje jego pracę  i w wypad-
ku zakłóceń pracy urządzenia lub awarii poszczególnych części 
wyłącza klimatyzator. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej 
pojawi się kod błędu  i kod ochrony. 

Funkcja Follow Me

Czujnik temperatury zainstalowany jest w pilocie dzięki czemu 
jednostka automatycznie dostosowuje tryb pracy do warunków 
otoczenia odczuwanych przez użytkownika.

Filtr łatwy do utrzymania w czystości

Wytrzymały filtr dłużej zachowuje czystość. 
Można go myć.

Pilot

Umożliwia wygodne sterowanie pracą klimatyzatora.  

Tryb snu

Funkcja ta automatycznie dostosuje temperaturę pomieszczenia 
zapewniając warunki optymalne do snu. 

Sterownik przewodowy

Umożliwia wygodne sterowanie pracą klimatyzatora.  

Funkcja cichej pracy nocnej

Funkcja cichej pracy nocnej polega na tym, że jednostka zewnętrz-
na rozpoznaje czas i automatycznie przechodzi do trybu pracy ci-
chej, obniżając poziom emitowanego hałasu. 

Sterownik centralny

Sterownik centralny za pomocą płyty adaptera oraz ekranu doty-
kowego umożliwia monitorowanie i kontrolę pracy 64 jednostek 
połączonych przewodem sygnałowym RS485. Możliwe jest wpro-
wadzanie funkcji programatora tygodniowego oraz kontrola pracy 
poszczególnych stref i grup jednostek. 

Chłodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia

Specjalnie opracowana funkcja pozwala na uruchomienie klimaty
zatora w trybie chłodzenia przy niskiej temperaturze otoczenia 
nawet -5°C. 
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Więcej kombinacji

8/10/12HP        14/16/18HP               20/22/24/26/28/30/32HP             34/36/38/40/42/44/46/48HP

50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70/72HP

Tabele konfiguracji jednostek zewnętrznych
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Jednostka zewnętrzna ARV III

Specyfikacja:

Model Zewnętrzny ARV-H250/5R1MA-P ARV-H280/5R1MA-P ARV-H330/5R1MA-P ARV-H400/5R1MA-P ARV-H450/5R1MA-P ARV-H500/5R1MA-P ARV-H560/5R1MA-P

Wydajność
Chłodzenie kW 25,20 28,00 33,50 40,00 45,00 50,40 56,00 

Ogrzewanie kW 28,00 31,50 37,50 45,00 50,00 55,50 63,00 

Dane elektryczne

Zasilanie V~,Hz,Ph 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3 380~415,50,3

Pobór mocy chłodzenie kW 5,8 7,1 8,9 11,3 12,9 14,3 16,7

Pobó mocy ogrzewanie kW 6,1 7,6 9,1 11,2 12,8 15,0 16,0

Prąd pobierany chłodzenie A 8,8 10,8 13,5 18,7 21,1 23,3 27,1

Prąd pobierany grzanie A 9,3 11,5 13,8 16,9 19,5 22,8 25,4

Parametry

EER W/W 4,34 3,94 3,76 3,54 3,49 3,52 3,35

COP W/W 4,59 4,14 4,12 4,02 3,91 3,70 3,94

IPLV W/W 6,17 6,08 5,90 6,03 5,85 5,81 5,60 

Przempływ powietrza m3/h 12000 12000 12000 7250×2 7500×2 7500×2 7500×2

Poziom hałasu dB(A) 45-58 45-58 45-58 47-61 47-61 47-61 65

Graniczne długości 
rur

Długość rur w pionie m 90 90 90 90 90 90 90

Rzeczywista długość rur m 165 165 165 165 165 165 165

Zamienna długość rur m 190 190 190 190 190 190 190

Całkowita długość rur m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

maksymalna ilość jednostek wewnętrznych jednostka 13 16 19 23 26 30 30

Connection Rproporcje podłączonych jednostek 
wewnętrznych (min-max) % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Wymiary (SzxDxW)
Netto mm 930x765x1600 930x765x1600 930x765x1600 1340×765×1600 1340×765×1600 1340×765×1600 1340×765×1600

Brutto mm 980×810×1850 980×810×1850 980×810×1850 1400×810×1850 1400×810×1850 1400×810×1850 1400×810×1850

Weight
Netto kg 223 223 248 303 303 318 355

Brutto kg 243 243 268 325 325 340 371

Czynnik chłodzący R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a

Przyłącza rur
Ciecz mm(cale) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 12.7(1/2) 12.7(1/2)

Gaz mm(cale) 22.2(7/8) 22.2(7/8) 22.2(7/8) 28.6(9/8) 28.6(9/8) 28.6(9/8) 28.6(9/8)

Zakres pracy
Chłodzenie oC -15oC~52oC -15oC~52oC -15oC~52oC -15oC~52oC -15oC~52oC -15oC~52oC -15oC~52oC

Grzanie oC -20oC~24oC -20oC~24oC -20oC~24oC -20oC~24oC -20oC~24oC -20oC~24oC -20oC~24oC

Uwagi:
1. Wydajność chłodnicza: Temperatura wewnętrzna 27 °CDB/19°CWB; Temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB.
2. Wydajność grzewcza: Temperatura wewnętrzna 20°CDB; Temperatura zewnętrzna: 7°CDB/6°CWB.
3. Długość instalacji: długość skorygowana: 7,5 mb, różnica poziomów: 0m.
4. Głośność mierzona w testowej komorze bezechowej.  Podczas rzeczywistej eksploatacji wartości te są zwykle nieco wyższe  
   w wyniku wpływu warunków otoczenia.
5. Powyższe wzory i dane techniczne mogą ulec zmianie w wyniku ulepszania produktu, bez uprzedniego powiadomienia.
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Jednostka zewnętrzna Mini ARV III

Specyfikacja:

 

Model Zewnętrzny ARV-H080/4R1A ARV-H100/4R1A ARV-H120/4R1A ARV-H140/4R1A ARV-H160/4R1A ARV-H220/5R1A ARV-H280/5R1A

Wydajność
Chłodzenie kW 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 22,40 26,00 

Ogrzewanie kW 9,00 11,00 13,20 15,40 17,00 24,50 28,50 

Dane 
elektryczne

Zasilanie V~,Hz,Ph 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 360~415,50,3 360~415,50,3

Pobór mocy chłodzenie kW 2,50 3,20 3,75 4,38 4,95 7,20 8,40 

Pobór mocy ogrzewanie kW 2,63 3,20 3,80 4,53 5,00 6,70 7,90 

Prąd pobierany 
chłodzenie A 11,50 14,70 17,00 20,00 22,50 11,60 13,50 

Prąd pobierany 
ogrzewanie A 12,00 14,60 17,50 20,60 22,80 11,00 13,00 

Parametry

EER W/W 3,20 3,13 3,20 3,20 3,23 3,11 3,10 

COP W/W 3,42 3,44 3,47 3,40 3,40 6.25 6.1

IPLV W/W 3,70 3,68 3,85 3,80 3,72 3,66 3,61 

Przepływ powietrza m3/h 4000 4000 5000 5000 6000 15300 15300

Poziom hałasu dB(A) ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤63 60 60

Graniczne 
długości rur

W pionie długość rur m ≤15 ≤15 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30

Rzeczywista długość rur m 20 20 45 45 45 45 45

Zamienna długość rur m 25 25 50 50 50 50 50

Całkowita długość rur m 50 50 100 100 100 100 100

Maksymalna ilość jednostek 
wewnętrznych jednostka 4 4 6 6 6 11 12

Propocje podłączonych jednostek 
wewnętrznych (mini-max) % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Wymiar 
(SzxDxW)

Netto mm 900x320x790 900x320x790 940x368x1366 940x368x1366 940x368x1366 1120×400×1510 1120×400×1510

Brutto mm 1030x430x850 1030×430×850 1080x460x1500 1080x460x1500 1080x460x1500 1270×560×1710 1270×560×1710

Waga
Netto kg 65 67 100 100 102 150 150

Brutto kg 70 72 113 113 115 170 170

Czynnik chłodniczy R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a

Przyłącza rur
Ciecz mm (cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)

Gaz mm (cale) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 22.22(7/8) 22.22(7/8)

Zakres pracy
Chłodzenie oC -5oC~49oC -5oC~49oC -5oC~49oC -5oC~49oC -5oC~49oC -5oC~49oC -5oC~49oC

Ogrzewanie oC -15oC~24oC -15oC~24oC -15oC~24oC -15oC~24oC -15oC~24oC -15oC~24oC -15oC~24oC

Uwagi:
1. Wydajność chłodnicza: Temperatura wewnętrzna 27 °CDB/19°CWB; Temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB.
2. Wydajność grzewcza: Temperatura wewnętrzna 20°CDB; Temperatura zewnętrzna: 7°CDB/6°CWB.
3. Długość instalacji: długość skorygowana: 7,5 mb, różnica poziomów: 0m.
4. Głośność mierzona w testowej komorze bezechowej.  Podczas rzeczywistej eksploatacji wartości te są zwykle nieco wyższe  
   w wyniku wpływu warunków otoczenia.
5. Powyższe wzory i dane techniczne mogą ulec zmianie w wyniku ulepszania produktu, bez uprzedniego powiadomienia.
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Jednostki wewnętrzne 

Kasetonowe
4-stronne

1. Cicha praca 2. Sześcio segmentowy model wymiennika ciepła
Innowacyjne spiralne łopatki nawiewu 3D powodują zmniejszenie zużycia 
siły powietrza i redukują hałas, dzięki czemu powietrze przepływa płynniej 
 i ciszej. 

3. Wbudowana pompa odprowadzająca skropliny  4. Pobór świeżego powietrza 

Pobór świeżego powietrza podnosi jakość powietrza w pomieszczenia, co 
wpływa pozytywnie na zdrowie oraz komfort użytkowników. 

Kompaktowa budowa: 
Innowacyjny projekt wymiennika pozwala na powiększenie obszaru
wymiany ciepła. Wydajność wymiany ciepła zwiększa się o 10% do 15%.

6 segmentowa 
konstrukcja  
wymiennika ciepła

Wbudowana pompa odprowadzająca skropliny umożliwia podniesienie 
skraplającej się wody na wysokość 1200mm powyżej poziomu zbiornika 
skroplin.

5. Połączenia kanałów

6. Nieprzeciekający zbiornik wody 
Przewody doprowadzające powietrze do sąsiednich pomieszczeń mogą być 
podłączone z czterech stron.

7. Cyfrowy panel wyświetlacza

8. Sterowanie niezależnym silnikiem krokowym

Każda żaluzja poruszana jest niezależnym silnikiem krokowym, co pozwala 
na utrzymanie płynnego ruchu żaluzji. 

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej pianki izolacyjnej oraz zaawansowanej 
metody laminacji plastiku, zbiornik na wodę nie będzie nigdy przeciekał.

Cyfrowy panel wyświetlacza wskazuje tryb pracy urządzenia: temperaturę 
pomieszczenia, zaprogramowaną temperaturę, tryb operacyjny, itp.  
W przejrzysty sposób pokazuje bieżące parametry pracy.

9. Chłodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia. 

Jednostka może pracować w trybie chłodzenia przy niskiej temperaturze 
otoczenia, nawet -5 °C.

Wlot świeżego powietrza

Podłączenie  kanału

1200mm
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Specyfikacja:

Ciecz
Gaz

Skropliny

Uwagi:
1. Wydajność chłodnicza: Temperatura wewnętrzna 27 °CDB/19°CWB; Temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB.
2. Wydajność grzewcza: Temperatura wewnętrzna 20°CDB; Temperatura zewnętrzna: 7°CDB/6°CWB.
3. Długość instalacji: długość skorygowana: 7,5 mb, różnica poziomów: 0m.
4. Głośność mierzona w testowej komorze bezechowej.  Podczas rzeczywistej eksploatacji wartości te są zwykle nieco wyższe  
   w wyniku wpływu warunków otoczenia.
5. Powyższe wzory i dane techniczne mogą ulec zmianie w wyniku ulepszania produktu, bez uprzedniego powiadomienia.
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Jednostki wewnętrzne 

Sufitowe i Podłogowe

1. Nawiew dwukierunkowy typu SWING, 
    szeroki kąt nawiewu.

2. Elastyczna instalacja

Funkcja poziomego i pionowego nawiewu typu SWING umożliwia równo-
mierne rozprowadzenie powietrza po całym pomieszczeniu.

Kompaktowa budowa: 
Urządzenie może zostać zamontowane pionowo na ścianie albo poziomo 
na suficie

3. Model Ultra Slim 

4. Zmienna prędkość pracy wentylatora, innowacyjny 
wentylator wirówkowy  

Grubość urządzenia wynosi jedynie 205mm, co pozwala na zaoszczędzenie 
przestrzeni.

6. Listwy ozdobne – (opcjonalnie)

Listwy ozdobne nadają urządzeniu elegancki wygląd. 

Wszystkie jednostki wyposażone są w wentylatory o trzech prędkościach 
pracy, co umożliwia dopasowanie prędkości nawiewu do wysokości po-
mieszczenia.

Innowacyjny wentylator wirówkowy umożliwia zwiększenie nawiewu po-
wietrza przy mniejszym poziomie hałasu, co zapewnia płynną i cichą pracę 
urządzenia.

5. Chłodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia.

Jednostka może pracować w trybie chłodzenia przy niskiej temperaturze 
otoczenia, nawet -5°C.

7. Wytrzymały filtr powietrza

Najnowocześniejszy wytrzymały filtr zapewnia lepszą jakość powietrza. 
Równocześnie zmniejszona zostaje częstotliwość czyszczenia filtra i jego 
konserwacja staje się znacznie łatwiejsza. 
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Specyfikacja:

Uwagi:
1. Wydajność chłodnicza: Temperatura wewnętrzna 27 °CDB/19°CWB; Temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB.
2. Wydajność grzewcza: Temperatura wewnętrzna 20°CDB; Temperatura zewnętrzna: 7°CDB/6°CWB.
3. Długość instalacji: długość skorygowana: 7,5 mb, różnica poziomów: 0m.
4. Głośność mierzona w testowej komorze bezechowej.  Podczas rzeczywistej eksploatacji wartości te są zwykle nieco wyższe  
   w wyniku wpływu warunków otoczenia.
5. Powyższe wzory i dane techniczne mogą ulec zmianie w wyniku ulepszania produktu, bez uprzedniego powiadomienia.
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Jednostki wewnętrzne 

Kanałowe o niskim  
sprężu dyspozycyjnym

1. Model Ultra Slim  2. Pobór świeżego powietrza 
Wysokość urządzenia wynosi jedynie 240mm, co pozwala na zaoszczędzenie 
przestrzeni.

Otwór doprowadzający świeże powietrze ułatwia podłączenia kanałów. 

3. Wbudowana pompa odprowadzająca skropliny (opcja) 4. Wygodne opcje poboru powietrza.
Wbudowana pompa może podnieść skroploną wodę ze zbiornika na 
wysokość 1200mm.  

6. Dwa stopnie regulacji sprężu
Jednostka posiada regulację sprężu: 12Pa i 30Pa, które mogą być stosowane 
w zależności od potrzeb.

Standardowy wlot powietrza z tyłu urządzenia oraz opcjonalny od dołu. 
Rozmiar dolnej płyty jest taki sam jak rozmiar płyty tylnej co umożliwia 
zmianę sposobu instalacji w zależności od potrzeb. 

5. Standardowe akcesoria

W przypadku wszystkich modeli standardowym wyposażeniem jest kanał 
powrotu powietrza oraz filtr powietrza. 

Wlot powietrza od dołu Wlot powietrza z tyłu

Jednostka wewnętrzna

Powrót powietrza

Czerpnia
świeżego 
powietrza

Wylot
Sufit

1200mm

240mm

Sufit

Sufit

Podwieszany sufit

Podwieszany sufit

50pa

80pa

Wylot  
powietrza

Wylot  
powietrza

Wlot 
powietrza

Wlot 
powietrza

Kanał

Kanał

Jedn.
wewnętrzna

Jedn.
wewnętrzna
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Specyfikacja:

Uwagi:
1. Wydajność chłodnicza: Temperatura wewnętrzna 27 °CDB/19°CWB; Temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB.
2. Wydajność grzewcza: Temperatura wewnętrzna 20°CDB; Temperatura zewnętrzna: 7°CDB/6°CWB.
3. Długość instalacji: długość skorygowana: 7,5 mb, różnica poziomów: 0m.
4. Głośność mierzona w testowej komorze bezechowej.  Podczas rzeczywistej eksploatacji wartości te są zwykle nieco wyższe  
   w wyniku wpływu warunków otoczenia.
5. Powyższe wzory i dane techniczne mogą ulec zmianie w wyniku ulepszania produktu, bez uprzedniego powiadomienia.
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Jednostki wewnętrzne 

Kanałowe o średnim  
sprężu dyspozycjnym

1. Pobór świeżego powietrza   2. Wbudowana pompa odprowadzająca skropliny (opcja)

Otwór doprowadzający świeże powietrze ułatwia podłączenia kanałów. 

Wbudowana pompa może podnieść skroploną wodę ze zbiornika 
na wysokość 1200mm.  

3. Wygodne opcje poboru powietrza. 4. Standardowe akcesoria
Standardowy wlot powietrza z tyłu urządzenia oraz opcjonalny od dołu. 
Rozmiar dolnej płyty jest taki sam jak rozmiar płyty tylnej co umożliwia 
zmianę sposobu instalacji w zależności od potrzeb. 

6. Chłodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia.
Jednostka może pracować w trybie chłodzenia przy niskiej temperaturze 
otoczenia, nawet -5 °C

W przypadku wszystkich modeli standardowym wyposażeniem jest kanał 
powrotu powietrza oraz filtr powietrza

5. Dwa stopnie regulacji sprężu

Jednostka posiada regulację sprężu: 12Pa i 30Pa, które mogą być stosowane 
w zależności od potrzeb.

Jednostka wewnętrzna

Powrót powietrza

Czerpnia
świeżego 
powietrza

Wylot

Wlot powietrza od dołu Wlot powietrza z tyłu

1200mm

Sufit

Sufit

Podwieszany sufit

Podwieszany sufit

50pa

80pa

Wylot  
powietrza

Wylot  
powietrza

Wlot 
powietrza

Wlot 
powietrza

Kanał

Kanał

Jedn.
wewnętrzna

Jedn.
wewnętrzna

Ta sama wielkość
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Specyfikacja:

Przyłącze rur

Uwagi:
1. Wydajność chłodnicza: Temperatura wewnętrzna 27 °CDB/19°CWB; Temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB.
2. Wydajność grzewcza: Temperatura wewnętrzna 20°CDB; Temperatura zewnętrzna: 7°CDB/6°CWB.
3. Długość instalacji: długość skorygowana: 7,5 mb, różnica poziomów: 0m.
4. Głośność mierzona w testowej komorze bezechowej.  Podczas rzeczywistej eksploatacji wartości te są zwykle nieco wyższe  
   w wyniku wpływu warunków otoczenia.
5. Powyższe wzory i dane techniczne mogą ulec zmianie w wyniku ulepszania produktu, bez uprzedniego powiadomienia.
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Super UNO

Kanałowe o wysokim 
sprężu dyspozycyjnym

1. Pobór świeżego powietrza  2. Model o wysokim sprężu dyspozycyjnym, rozległa 
dystrybucja powietrza 

Otwór doprowadzający świeże powietrze ułatwia podłączenia kanałów. Dzięki wysokiemu ESP nawiew powietrza dociera na odległość 16m i wyso-
kość 6,5m. 

3. Stosowany we wszystkich typach pomieszczeń 4. . Chłodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia.

Model stosowany jest z dużą skutecznością we wszystkich typach pomiesz-
czeń, łącznie z pomieszczeniami w kształcie litery „L” lub litery „U”. 

Wylot powietrza może być oddalony od jednostki wewnętrznej, co umożli-
wia równomierną dystrybucję powietrza nawet w pomieszczeniu 
o nieregularnej budowie.

Jednostka może pracować w trybie chłodzenia przy niskiej temperaturze 
otoczenia, nawet -5°C.

Jednostka wewnętrzna

Powrót powietrza

Czerpnia
świeżego 
powietrza

Wylot

Pomieszczenie 1 
 typ L             

Pomieszczenie 2 
 typ U             

Pomieszczenie 3 
 typ Boczny             
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Specyfikacja:

Uwagi:
1. Wydajność chłodnicza: Temperatura wewnętrzna 27 °CDB/19°CWB; Temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB.
2. Wydajność grzewcza: Temperatura wewnętrzna 20°CDB; Temperatura zewnętrzna: 7°CDB/6°CWB.
3. Długość instalacji: długość skorygowana: 7,5 mb, różnica poziomów: 0m.
4. Głośność mierzona w testowej komorze bezechowej.  Podczas rzeczywistej eksploatacji wartości te są zwykle nieco wyższe  
   w wyniku wpływu warunków otoczenia.
5. Powyższe wzory i dane techniczne mogą ulec zmianie w wyniku ulepszania produktu, bez uprzedniego powiadomienia.
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Jednostki wewnętrzne

Kanałowe z obróbką
świeżego powietrza

1. Jednostki zapewniające 100% świeżego powietrza 2. Model o wysokim sprężu dyspozycyjnym, rozległa 
dystrybucja powietrza.Jednostki wewnętrzne oraz przetworniki świeżego powietrza mogą być 

podłączone do tego samego systemu VRF, co zwiększa elastyczność projektu 
instalacji oraz znacznie redukuje koszty całego systemu. 

Wysoki spręż zapewnia daleki zasięg dystrybucji  powietrza.

3. Szerokie zastosowanie w pomieszczeniach różnych 
typów.

4. Innowacyjna technologia nawiewu powietrza umożli-
wiająca doskonałą kontrolę temperatury pomieszczenia. 

Model stosowany jest z dużą skutecznością we wszystkich typach pomieszc-
zeń, łącznie z pomieszczeniami w kształcie litery „L” lub litery „U”. Wylot  
powietrza może być oddalony od jednostki wewnętrznej, co umożliwia 
równomierną dystrybucję powietrza nawet w pomieszczeniu o nieregularnej 
budowie.

W przypadku wszystkich modeli standardowym wyposażeniem jest kanał 
powrotu powietrza oraz filtr powietrza. 

Wewnętrzny

Jednostka wewnętrzna

Powrót powietrza

Czerpnia
świeżego 
powietrza

Wylot

Pomieszczenie 1 
 typ L             

Pomieszczenie 2 
 typ U             

Pomieszczenie 3 
 typ Boczny             

Jedn. zewnętrzne   

Jedn. wewn.   Jedn. wewn.   

Urządzenie 
przetwarzające  

świeże powietrze Klimatyzacja  Świeże powietrze

Przykładowy układ
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Model ARVWM-H022/4R1A(L) ARVWM-H028/4R1A(L) ARVWM-H036/4R1A(L)

Wydajność
Chłodzenie kW 2,2 2,8 3,6 

Ogrzewanie kW 2,5 3,0 4,3 

Dane  
elektryczne

Zasilanie V~/Hz/φ 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1

Pobór mocy W 38 38 38 

Wydajność

Przepływ pow. 
(Wys/Śr/Nis)

m3/h 630 630 630

Poziom hałasu
(Wys/Śr/Nis)

dB(A) 38/35/27 38/35/27 38/35/27

Wymiary  
(sz./gł./wys.)

Netto mm 850x300x198 850x300x198 850x300x198

Butto mm 905x357x267 905x357x267 905x357x267

Waga
Netto kg 10 10 10

Brutto kg 13 13 13

Czynnik chłodniczy - R410a R410a R410a

Przyłącze rur

Ciecz mm(cale) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)

Gaz mm(cale) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)

Skropliny mm R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20)

Wewnętrzny

Jednostki wewnętrzne

Typ ścienny

1. Elektroniczny zawór rozprężny wewnątrz jednostki  
    w wyposażeniu standardowym.

2. Łatwa i elastyczna instalacja odpowiada wymaganiom  
    pomieszczeń różnego typu. 

3. Niski poziom emitowanego hałasu zapewnia użytkowni 
    kowi ciszę i komfort. 

4. Zastosowanie wentylatora krzyżowego oraz optyma- 
   lizacja nawiewu powietrza; nawiew staje sie silniejszy  
   i cichszy. 

Uwagi: 
1. Wydajność chłodnicza: Temperatura wewnętrzna 27 °CDB/19°CWB; Temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB.
2. Wydajność grzewcza: Temperatura wewnętrzna 20°CDB; Temperatura zewnętrzna: 7°CDB/6°CWB.
3. Długość instalacji: długość skorygowana: 7,5 mb, różnica poziomów: 0m.
4. Głośność mierzona w testowej komorze bezechowej.  Podczas rzeczywistej eksploatacji wartości te są zwykle nieco wyższe  
   w wyniku wpływu warunków otoczenia.
5. Powyższe wzory i dane techniczne mogą ulec zmianie w wyniku ulepszania produktu, bez uprzedniego powiadomienia.

0°C

10°C

20°C

30°C

40°C
50°C

60°C
Zakres 
pracy żaluzji

ARVWM-H045/4R1A(L)

4,5 

5,0 

220~240/50/1

68 

950

45/41/31

970x315x235 

1010*370*300

14

18

R410a

6.35(1/4)

12.7(1/2)

R3/4in(DN20)

ARVWM-H056/4R1A(L)

5,6 

6,0 

220~240/50/1

68 

950

45/41/31

970x315x235 

1010*370*300

14

18

R410a

6.35(1/4)

12.7(1/2)

R3/4in(DN20)

ARVWM-H071/4R1A(L)

7,1 

8,0 

220~240/50/1

82 

1200

48

1100x330x235 

1140*385*300

16

20

R410a

9.52(3/8)

15.88(5/8)

R3/4in(DN20)
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System zarządzania i kontroli

Centralne sterowanie za pomocą sieci bezprzewodowej

Połączenia z różnorodnymi bramkami  

Modbus BMS    Bramka Modbus

Bacnet BMS    Bramka Bacnet

Lonworks BMS    Bramka Lonworks

Sterownik centralny

1 sterownik centralny może sterować 
pracą maksymalnie 4 systemów VRF  

i aż 64 jednostek wewnętrznych.

Oprogramowanie sterownika centralnego
 

1 komputer może posiadać dostęp do maksy-
malnie 64 systemów zewnętrznych i sterować 

pracą aż 4096 jednostek wewnętrznych.
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Płyta adaptera 
 komunikacyjnego 

Płyta adaptera 
 komunikacyjnego 

Płyta adaptera 
 komunikacyjnego 

Sterownik 
przewodowy

Sterownik 
przewodowy

Pilot

Sterownik 
przewodowy

Sterownik 
przewodowy

Pilot

Sterownik przewodowy

1 sterownik przewodowy może kontrolować  
do 16 jednostek wewnętrznych w jednej grupie
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Sterowniki

Pilot

Ustawienia trybu pracy
AUTO/COOL/DRY/HEAT/FAN  
– automatyczny / chłodzenie / osuszanie /  
ogrzewanie / wentylacja
 

Ustawienia prędkości pracy wentylatora
HIGH/MED/LOW/AUTO  
– wysoka / średnia / niska / automatyczna

 
Nawiew pionowy typu SWING
 
 
Funkcja FEELING

 
Silny nawiew

  
Funkcja SLEEP

 
Wyświetlacz LED ON /OFF

 

Ustawienia temperatury /  
Ustawienia zakresu pracy TIMERA

Włącz / Wyłącz

TIMER ( włącz / wyłącz)
 

Nawiew poziomy typu SWING
 

Funkcja CLEAN
 

Funkcja HEALTH
 

Funkcja FUNGUSPROOF  
(antygrzybicza)

Główny sterownik bezprzewodowy: bez funkcji  
nadawania adresu , obsługa nawiewu SWING, funkcja zegara, itp. 

YK-K

Sterownik przewodowy

Wyposażony w 10-metrowy przewód łączący, posiada funkcję nadawania adresu, kontroluje maksymalnie 16 jednostek wewnętrznych. 

XK-02A XK-05A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Ustawienia temperatury /  
Ustawienia zakresu pracy TIMERA

Włącz / Wyłącz

TIMER ( włącz / wyłącz)
 

Nawiew poziomy typu SWING
 

Funkcja CLEAN
 

Funkcja HEALTH
 

Funkcja FUNGUSPROOF  
(antygrzybicza)

Sterowniki
Pilot bezprzewodowy wyposażony w funkcję nadawania adresu, funkcję zegara, itp.

1.Nadawanie adresu jednostki wewnętrznej za pomocą pilota.
 
Ustawianie parametrów: Wciśnij przycisk [Sleep] 8 razy w przeciągu 5 sekund, aby wejść do interfejsu zmian parametrów pilota, 
wybierz “parameter No.”, ustaw wartość “setting value” i wciśnij “sending button”, aby zatwierdzić zmiany; dźwięk brzęczyka 
oznacza, że zmiany zostały wprowadzone. 

Przykład: 
Ustawianie adresu danej jednostki wewnętrznej jako: jednostka wewnętrzna No. 9: Wciśnij przycisk [Sleep] 8 razy w przeciągu 
5 sekund, aby wejść do interfejsu zmian parametrów pilota, wybierz “parameter No.: 1”, ustaw wartość “setting value: 9” i wciśnij 
“sending button”, aby zatwierdzić zmiany; od tej pory dana jednostka funkcjonuje pod nazwą: jednostka wewnętrzna No. 9.

2.Ustawianie wydajności jednostki wewnętrznej za pomocą pilota. 

Przykład: 
Ustawianie wydajność danej jednostki wewnętrznej jako 2P: Wciśnij przycisk [Sleep] 8 razy w przeciągu 5 sekund, aby wejść do 
interfejsu zmian parametrów pilota, wybierz “parameter No.: 5”, ustaw wartość “setting value: 20”, i wciśnij “sending button”, aby 
zatwierdzić zmiany; od tej pory dana jednostka będzie pracować z wydajnością 2P. 

Numer parametru

 

Wartość ustawień 

 
Zwiększanie wartości przycisku
„Numer parametru”
 

Zwiększanie  wartości  przycisku 
„wartość ustawień”

  

Przycisk potwierdzający wybór

 

Zwiększanie wartości przycisku
„Numer parametru”
 

 
Zwiększanie  wartości  przycisku 
„wartość ustawień”

Wyświetlacz LED Włącz / Wyłącz
 

YK-K

1

2

3

4

5

6

7

8
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Sterownik centralny

XK-04

Funkcje: 
1) Monitorowanie statusu pracy aż 63 jednostek wewnętrznych, łącznie z prędkością nawiewu, ustawieniami temperatury, itp. 
2) Ustawienia prędkości nawiewu i temperatury mogą być wprowadzone dla poszczególnych jednostek, stref lub też wszystkich jednostek. 
3) Dostępne są 3 tryby operacyjne: ostatni z ulubionych (Last-in Preferred), kontrola centralna oraz blokada. 
4) Możliwość monitoringu i zapisu błędów w pracy jednostek wewnętrznych
5) Czas włączenia / wyłączenia urządzenia może być zaprogramowany jednorazowo lub ustalony w systemie tygodniowym. 
6) Dowolna ilość jednostek centralnych może być podłączona do maksymalnie 63 jednostek wewnętrznych tworząc strefę; jednostki w obrębie tej samej 
strefy pracują w tym samym trybie operacyjnym. (Zgodnie z ustawieniami domyślnymi zcentralizowana grupa jednostek traktowana jest jako strefa.) 

•	 Szybkie włączanie / wyłączanie
•	 Ustawianie / zmiana czasu
•	 Timer Mode:  
  a. Program bieżący / dzienny 
  b. Program tygodniowy
•	 Ustawienia strefy / jednostki
•	 Kontrola strefowa
•	 Sterowanie centralne oraz funkcja blokady
•	 Funkcja zapisu błędów

Akcesoria:  
Adapter centralnego sterownika

Funkcja: Adapter centralnego sterownika 
używany jest razem z centralnym sterownikiem. 

Sterownik centralny

1 sterownik centralny steruje pracą 
maksymalnie 4 systemów VRF oraz 

64 jednostek wewnętrznych. 

Płyta adaptera  
komunikacyjnego 

Sterownik  
przewodowy

Sterownik  
przewodowy

Sterownik  
przewodowy

Sterownik  
przewodowy

Pilot

Pilot

PilotSterownik  
przewodowy

Sterownik  
przewodowy

Płyta adaptera  
komunikacyjnego 

Płyta adaptera  
komunikacyjnego 

AUX -  ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI32



www.cnaux.pl

Oprogramowanie centralnego sterowania.

1. Ogólny zarys systemu

(RS232-485 Converter)

Zcentralizowane sterowanie
Płyta adaptera 1

(Kontrola grupy)

Sterownik  
przewodowy

Sterownik  
przewodowy

Zcentralizowane sterowanie
Płyta adaptera 2

(Kontrola grupy)

Pilot

MAX. 16

MAX. 16

2. Charakterystyka: 
 
Użytkownik nie musi przebywać w miejscu pracy klimatyzatora, aby monitorować i sterować jego funkcjami, może to robić za pomocą komputera.  
Poprawia to znacznie wygodę sterowania pracą klimatyzatora i zwiększa jego wydajność. 

Możliwość szybkiego wychwycenia błędów w pracy klimatyzatora, co pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji i minimalizuje ewentualne straty
Programator czasowy z możliwością wprowadzenia szczegółowych ustawień tygodniowych, w pełni zautomatyzowany system pracy urządzenia.
 
Każda jednostka VRF posiada dostęp do maksymalnie 63 jednostek wewnętrznych. System ten posiada dostęp do maksymalnie 64 systemów 
 zewnętrznych VRF; w przypadku większej ilości systemów konieczne jest zastosowanie regeneratora.  
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Oprogramowanie centralnego sterowania.

Nr. Główne komponenty      Wymagania

1.

2.

3.

4.

Komputer macierzysty     System operacyjny:  
Windows XP SP2 lub wyżej, Windows 7

Płyta adaptera komunikacyjnego W przypadku braku kompatybilności pomiędzy protokołem komunikacyjnym komputera 
 i końcowym protokołem komunikacyjnym jednostki, konieczne jest zastosowanie płyty adaptera 
komunikacyjnego, aby zapewnić poprawny przepływ informacji. 

Konwertor RS-232 - RS-485/422 Konwerter sygnału sieciowego RS485, wysyłanego przez centralny system sterowania na sygnał 
RS232, umożliwia pełną komunikację komputerów z centralnym systemem sterowania. 

Regenerator RS-485/422 Zwiększa zasięg komunikacji oraz poszerza szynę sieciową RS-485 . 
Regenerator wymagany jest tylko w przypadku, gdy ilość podłączonych jednostek przekracza 64 
lub gdy odległość komunikacyjna przekracza 800 metrów. 

3. Główne komponenty centralnego systemu sterowania. 

4. Główny interfejs oprogramowania.  

Pole 1 – Pole ustawień seryjnych; wybierz serię i wciśnij przycisk “Start Working”, a system zostanie uruchomiony, wciśnięcie przycisku “Stop Working” zakończy 
pracę systemu;
Pole 2 – Pole informacji o jednostkach klimatyzatorów podzielone jest na informacje systemowe oraz informacje o grupach zdefiniowanych przez użytkownika, 
wybrana jednostka wyświetlona będzie w polu 4.  
Pole3 – Pole wyświetlające informacje o poszczególnych jednostkach klimatyzatorów; wybierz jednostkę wewnętrzną spośród jednostek wyświetlonych w polu 4 
a na wyświetlaczu pojawi się jej nazwa, ID (adres jednostki wewnętrznej), system i grupa, do których należy, stan bieżący, temperatura pomieszczenia, błędy, itp. 
Pole 4 – Pole wyświetlające grupy klimatyzatorów; powyższa ilustracja przedstawia wszystkie jednostki wewnętrzne wchodzące w skład danej grupy o nazwie 
System01. 
Pole 5 – Pole kontroli klimatyzatora umożliwia sterowanie pracą jednego klimatyzatora lub całą grupą, szczegóły zostaną opisane w dalszej części instrukcji.
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System billingowy 

 
1. Obejmuje aż do 99 systemów zewnętrznych i 1024 jednostek wewnętrznych
2. Bieżący monitoring jednostek wewnętrznych (ON/OFF, Błąd)
3. Zmienne opcje sterowania (Sterowanie indywidualne / Kontrola systemu powietrza/ Sterowanie grupowe i harmonogram pracy);
4. Historia operacji (Błąd, Włączenie/Wyłączenie); 
5. Blokada jednostek wewnętrznych w przypadku wystąpienia zaległości); 
6. System PPD (proporcjonalna dystrybucja zasilania) przesyła dzienny billing w formacie PDF. 

Interfejs oprogramowania 

Konwerter
RS232/RS485

RS485/422 Repeater
(ilość systemowa ≥ 30

Zasilanie
380-415V ~ , 3Ph,50Hz/60Hz

Zasilanie
380-415V ~ , 3Ph,50Hz/60Hz

Max 64 Max 64

Sygnał
Zasilanie
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System BMS 

Ogólna struktura systemu:

Modbus

MODBUS 
Bramka 01

Bramka MODBUS 
02-63

MODBUS 
Bramka 64

Sieci

Ethernet

BMS

System zasilania 

System ochrony 
przeciwpożarowej

System oświetlenia System wind System monitoringu

AUX -  ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI36



www.cnaux.pl

Centralny sieciowy system sterowania bezprzewodowego 

Router  
bezprzewodowy

Bramka Wi-Fi
LSD6BS-0G0533P

Bramka
DCZ-ZJB-SYE2

Charakterystyka: 
1. Terminal mobilny oraz wyjście Wi-Fi przesyłają protokoły komunikacyjne za pomocą TCP / IP ; możliwość podłączenia maksymalnie  
16 terminali mobilnych.

2. Terminal mobilny może kontrolować aż do 64 jednostek wewnętrznych. 

3. Funkcje terminali mobilnych obejmują sterowanie poszczególnymi jednostkami, sterowanie wieloma jednostkami, sterowanie  
strefami, sterowanie czasowe, przełączanie jednostki temperatury (Fahrenheit - Celsius), opcję pracy cichej.

4. Oprogramowanie może zostać zainstalowane na urządzeniach mobilnych pracujących zarówno na systemie operacyjnym  
Android jak i OS X, co jest znacznym ułatwieniem dla użytkowników.
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Oprogramowanie monitoringu
Zalecane jest zainstalowanie oprogramowania samodiagnozy, które może być wykorzystywane jako zdalne sterowanie. Może ono moni-
torować bieżącą pracę jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. Wyświetlanie i zapis usterek pełnią istotną rolę podczas rozwiązywania 
problemów.
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Oprogramowanie doboru
Abu sprostać oczekiwaniom użytkowników, firma AUX opracowała zaawansowane oprogramowanie doboru. Oprogramowanie zapewnia  
użytkownikom szybkie i wygodne rozwiązania, obsługiwane jest w wielu językach, jest nieocenione w procesie doboru i instalacji. 

6-cio stopniowy system dobierania ARV 

L.p.        Krok                 Opis

Dobór jednostek  
wewnętrznych

Dobór jednostek  
zewnętrznych

Schemat instalacji rurowej

Schemat przewodów

Wybór BMS lub sterownika 
centralnego

Raport

Dobieranie jednostek wewnętrznych do danego projektu w zależności od wydajności, nawiewu powietrza oraz danych 
dotyczących pomieszczenia. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Automatyczny dobór odpowiednich jednostek zewnętrznych dostosowanych do wydajności jednostek wewnętrz-
nych, proporcji wydajności pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną oraz temperatury jednostki wewnętrznej  
i zewnętrznej.  

Każdy system zewnętrzny może opracować odpowiedni schemat instalacji rurowej, System automatycznie dobierze 
rozgałęzienia rur, rury strony gazowej oraz strony ciekłej w zależności od wybranych jednostek wewnętrznych i zewnętrz-
nych. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba możliwe jest oszacowanie długości rur. Oprogramowanie podaje też margines błędu. 

Każdy system zewnętrzny może opracować odpowiedni schemat przewodów. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba możliwe jest 
oszacowanie ich długości Schemat przewodów obejmuje: przewód zasilania, przewód sygnalizacyjny, itp. W zależności 
od potrzeb użytkownika możliwe jest dobranie odpowiedniego pilota i sterownika przewodowego. 

Oprogramowanie dobiera BMS lub sterownik centralny oraz przygotowuje odpowiedni schemat przewodów łączących.  

Raport może zostać opracowany w następujących formatach: PDF, Word oraz CAD.

Przykładowe raporty:
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Trójniki systemowe

AFG-00A
Gaz

AFG-12A

Ciecz

AFG-24A

Gaz Ciecz

Gaz Ciecz
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Trójniki systemowe

AFG-34A
Gaz

AFG-50A

Ciecz

AFG-64A

Gaz Ciecz

Gaz Ciecz
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HRV  
Centralka wentylacyjna
z odzyskiem ciepła

1. Rekuperacyjny system wentylacyjny HRV (Heat Recovery Ventilator)  wykorzystuje rdzeń wymiennka ciepła o wysokiej 
wydajności. 
Rdzeń wymiennika ciepła jest wykonany ze specjalnego papieru poddanego obróbce chemicznej, który umożliwia lepszą kontrolę nad temperaturą i wilgotnością  
w wentylowanym pomieszczeniu. 

2. Energooszczędność
Świeże powietrze oraz wywiewane powietrze przechodzą przez wymiennik ciepła. Wymiana temperatury i wilgotności odbywa się w rekuperacyjnym systemie 
wentylacyjnym. 

3.Zastosowanie wentylatora wirówkowego o niższym poborze zasilania, zwiększona dystrybucja powietrza, łatwa
 i przyjazna dla użytkownika obsługa.   
Świeże powietrze oraz wywiewane powietrze przechodzą przez wymiennik ciepła. Wymiana temperatury i wilgotności odbywa się w rekuperacyjnym systemie 
wentylacyjnym. 

Wylot zanieczyszczonego powietrza Wylot świeżego powietrza

Wymiennik ciepła typu: powietrze – powietrze

Wlot świeżego powietrza Wlot zanieczyszczonego powietrza

Na zewnątrz
Wewnątrz

4. Wysoka wydajność
Zastosowanie wymiennika ciepła o papierowym rdzeniu wysokiej jakości; 
zmniejszony opór powietrza. 

 
5. Niski poziom hałasu
Świeże powietrze przejmuje energię wypompowywanego powietrza. 
Zastosowanie dźwiękochłonnych materiałów; cicha praca.

 
6. Szeroki wybór opcji pracy urządzenia
Tryb wypompowywania powietrza (Możliwość wyboru wysokiej / średniej  
/ niskiej prędkości pracy wentylatora - Hi/Mid/Low )
Tryb rozprowadzania powietrza (Możliwość wyboru wysokiej / średniej  / 
niskiej prędkości pracy wentylatora - Hi/Mid/Low )
Tryb ominięcia wymiennika ciepła  (Możliwość wyboru wysokiej / średniej  
/ niskiej prędkości pracy wentylatora - Hi/Mid/Low )
Podczas pracy urządzenia w tym trybie pominięty zostaje etap wymiany ciepła, 
co pozwala na zaoszczędzenie energii.

Przykładowo: 
Jeżeli temperatury zewnętrzna jest niższa niż temperatura wewnętrzna wymiana 
ciepła nie jest potrzebna, a jedynie dopływ świeżego powietrza. W tej sytuacji 
można zastosować tryb ominięcia wymiennika ciepła.  
Uwaga: tryb ten dostępny jest wyłącznie dla modeli HRV-200~1000. 
Tryb wymiany ciepła (Możliwość wyboru wysokiej / średniej  / niskiej pręd-
kości pracy wentylatora - Hi/Mid/Low )
Podczas pracy klimatyzatora w tym trybie: wpływające powietrze = wypływające 
powietrze. 

Tryb automatyczny
Podczas pracy klimatyzatora w tym trybie w zależności od temperatury we-
wnętrznej i zewnętrznej, zastosowany zostanie tryb pracy z uwzględnieniem 
lub pominięciem wymiennika ciepła, powietrze będzie przepływać z niską 
prędkością.

7. Kompaktowy projekt, łatwa instalacja i wygodna konserwacja. 
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Specyfikacja:

Wydatek

Wydatek

Uwagi:
1. Wydajność chłodnicza: Temperatura wewnętrzna 27 °CDB/19°CWB; Temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB.
2. Wydajność grzewcza: Temperatura wewnętrzna 20°CDB; Temperatura zewnętrzna: 7°CDB/6°CWB.
3. Długość instalacji: długość skorygowana: 7,5 mb, różnica poziomów: 0m.
4. Głośność mierzona w testowej komorze bezechowej.  Podczas rzeczywistej eksploatacji wartości te są zwykle nieco wyższe  
   w wyniku wpływu warunków otoczenia.
5. Powyższe wzory i dane techniczne mogą ulec zmianie w wyniku ulepszania produktu, bez uprzedniego powiadomienia.
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Dystrybutor:
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