
ECO SUPER I-INVERTER
ИНВЕРТОРНА ТЕХНОЛОГИЯ.
НАПРЕДНАЛА WI-FI ТЕХНОЛОГИЯ.

СУПЕР ИНОВАТИВНА

СУПЕР ПРЕДИМСТВО

СУПЕР ЕФЕКТИВНОСТ

Инверторна 
технология

Wi-fi
технология

A+ отопление: 

SCOP ≥ 4,0
A++ охлаждане: 

SEER ≥ 6,8



ПРЕДИМСТВОТО НА ИНВЕРТОРНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

Освен класическото дистанционно климатика 
Eco Super I-Inverter може да се използва с 

безплатна програма за смарт телефони у дома, 
на работното място, или когато сте на почивка-
на всякъде! За да наблюдавате или променяте 

настройките, или да включите и изключите 
функциите, всичко от което се нуждаете е 

безжична интернет връзка

WI-FI ТЕХНОЛОГИЯ

Надстройване на Вашия климатик
Опростена и надеждна Wi-fi връзка

Ако решите, че искате да използвате безжична връзка 
you ще получите USB флашка, която ще поставите в 
слота на капака. Всяка флашка има уникален QR код 
осигуряващ пълна безопасност, защото настройките 
на Вашия климатик могат да бъдат приети само от 
Вас и Вашето семейство. Климатика се задейства/
активиране на функции, настройки на температура 
и т.н./, чрез удобно приложение наречено NetHome, 
което може да се изтегли от (Google play или App store).

Wi-fi модул

Рутер

Сървър

iOS
Android

СТЪПКА 1:  Повдигнете капака, за да намерите USB* гнездото. СТЪПКА 2:  Просто поставете USB* флашката в гнездото. 

* USB флашката е допълнително оборудване и може да се закупи по поръчка.

Съвременната инверторна технология се отличава с 
нейната невероятна енергийна ефективност, и точно за  това 
климатика на Eco Inverter+ Gorenje се класифицира, като 
модел равностоен на термо помпа. За клиента това означава 
40% спестена енергия, сравнена с класическите климатици 
от това поколение. С няколко изискани функции той е 
изключително ефикасен, което ни доставя допълнителна 
енергия и спестени средства. Основното предимство на 
инверторната технология е „умният контрол“ на климатика, 

който регулира своята охлаждаща или отоплителна мощност 
на текущата температура в помещението, където е поставен. 
По този начин се стреми да поддържа стабилна температура, 
чрез оптимално регулиране на отоплителната или охлаждаща 

мощност, намалявайки топлинните загуби поради прегряване 
и подгряване на помещенията по отношение на зададената 
температура.  Това е чест проблем на класическите 

климатични устройства.



Супер йонизатор
Йонизация и пречистване на въздуха

Автоматичен рестарт
Автоматичен рестарт

В случай на прекъсване на електрозахранването и след неговото 
подновяванеn, климатика се връща автоматично в последния си режим 
на работа.

Функция срещу студен въздух
Функция срещу студен въздух

Когато режимът на отопление е включен, функцията предотвратява 
изпускането на студен въздух, тъй като скоростта на вентилатора се 
настройва на температурата на изпарителя. Това осигурява максимално 
ниво на комфорт и по-приятна атмосфера. 

Ниско температурно охлаждане
Охлаждане при -15 °C

Благодарение на специалните функции за управление климатикът може 
да работи ефективно в режим на охлаждане до температура –15 °C, което 
е предимство при използване в сървърни стаи.

Функция за запаметяване на жалузите
Запаметяване позицията на жалузите

Хоризонталните жалузи ще се преместят автоматично в позицията, която 
са имали в последното включване на климатика.

Филтър с висока плътност
Висока плътност на HEPA филтър

Високо ефективен HEPA филтър, който улавя 80 % повече прахови 
частици, от колкото класическите филтри, осигурявайки още по-свеж и 
чист атмосферен въздух.

12 степени скорост на вентилатора
12 степени скорост на вентилатора

Вентилатора на вътрешното тяло на климатика има 12 скорости, което му 
придава изключителна адаптивност, ефективност и удобство при работа 
при работа, в съответствие с Вашите желания.

Спящ режим
Нощен режим на работа 

Тази функция позволява автоматично намаляване на силата на 
охлаждане и отопление с 1°C за първите 2 ч на работа. Продължава за 
още 5 ч, след което се изключва автоматично.       

Auto Swing
Автоматично преместване на жалузите

В устройството хоризонталните жалузи са подредени в специфичен 
ред и тяхното автоматично преместване, осигурява оптималното 
разпределение на потока от хладен или топъл въздух в помещението.

Йонизаторът освобождава важни и полезни отрицателни 
йони. Тези йони са необходими за клетъчния метаболизъм и 
други витални функции. Ефективната система за филтриране 
премахва миризми дим и прах и винаги осигурява чист и свеж 
въздух.

Климатика ECO SUPER I-INVERTER GORENJE aе устройство, 
което се отличава с модерен дизайн, перфектно пригоден за 
Вашия начин на живот. Меките, заоблени линии се допълват от 
елегантен дисплей, което прави климатика визуално атрактивен.

Разширени функции:

Външното тяло на климатика има вграден 
нагревател, който предотвратява образуването 

на конденз върху корпуса, предотвратявайки 
замръзването на събирателния резервоар 
и подобрява цялостната работа на уреда. 

Нагревателя прави климатика ефективен и при 
трудни условия и винаги осигурява невероятни 

нива на използване(SCOP).

ВЪНШНО ТЯЛО 
HOUSING HEATER

Защита от замръзване
Защита на мястото от замръзване

Активирането на тази функция 
на климатика, ще запази 
помещението от замръзване 
през зимните месеци. Ще се 
поддържа температура от 
8°C.

Модерен дизайн
Изтънченият дизайн на новата технология

Следвай ме
Стаен термостат

Ако тази функция е активирана дистанционното 
управление поема функцията на стаен термостат. 
Климатика регулира температурата в помещението 
в зависимост от мястото, където се намира 
дистанционното. 

Самопочистване
Самопочистваща функция

След като режимът на охлаждане приключи функцията Self Clean 
автоматично подсушава вътрешното тяло на климатика и го подготвя за 
следващата му работа. Това предотвратява появата на мухъл и неприятна 
миризма в помещението.

Тиха работа
Функция за тиха работа

Интелигентния дизайн и отличните материали използвани за отделните 
части на климатика, особено на топлообменника, вентилатора и 
клапите, позволяват плавно и адекватно преминаване на въздуха 
през устройството дори и при ниска скорост. Най-ниската скорост на 
вентилатора, води до по-тиха работа на климатика.



5 Степени на външния вентилатор
5 степени на външния вентилатор

Това позволява по-доброто оползотворяване на климатика и по-добри 
условия на живот.

Автоматично размразяване
Автоматично размразяване

Предотвратява замръзването на изпарителя и позволява изсушаването 
при ниски външни температури.

2-посочен дренаж
2-посочна връзка на дренажа 

Отводняването, електрическата и газова връзка от лявата или дясната 
страна, позволяват по-лесна инсталация.

Функция за спешно използване
Спешни функции

Ако работата на климатика е необходима, тази функция позволява 
работата му и предотвратява изключването му дори и при дефектирал 
температурен сензор.

Самодиагностика 
и автоматична защита
Самодиагностика и автоматична защита

Ако възникне грешка или дефект, климатика се изключва автоматично, 
за да предотврати повреда. На дисплея се показва кода на грешката, 
което улеснява обслужването му.

Бутон за ръчно превключване
Бутон за ръчно превключване

Климатикът може да се включва с бутон без необходимост от 
дистанционно управление.

МОДЕЛ KAS 26 SDCINV A KAS 35 SDCINV A KAS 53 SDCINV A

Мощност на охлаждане W 2640 3520 5275

Консумация на ел. енергия при охлаждане / 
работен ток

W/A 750/3,3 1088/4,7 1547/6,7

Мощност на отопление W 2930 3800 5570

Консумация на ел. енергия при отопление / работен 
ток

W/A 770/3,4 1025/4,5 1500/6,5

Напрежение / Честота / Брой фази V-Hz-Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph

Съотношение SEER/SCOP 7,4/4,2 6,8/4,2 6,8/4,0

Енергиен клас (охлаждане / отопление) A++/A+ A++/A+ A++/A+

Въздухопоток

Вътрешно тяло (Hi-Me-Lo) m3/h 420/310/240 520/460/270 750/500/420

Външно тяло m3/h 1900 2000 2100

Звуково налягане (Сила на шума)

Вътрешно тяло dB(A) 23 (53) 24 (52) 29 (57)

Външно тяло dB(A) 55 (58) 53 (60) 55 (62)

Тегло и размери

Тегло на вътрешното тяло (бруто/нето) kg 7,4/9,6 8,2/10,7 10,7/14

Размери на вътрешно тяло (ШxДxВ) mm 722x187x290 802x189x297 965x215x319

Тегло на външното тяло (бруто/нето)  kg 26,6/29 29,1/31,9 37,8/40,5

Размери на външното тяло (ШxДxВ) mm 770x300x555 800x333x554 800x333x554

Свързващи елементи

Максимална дължина на тръбата m 25 25 25

Максимална разлика във височината m 10 10 15

Тръба за течност Φ  mm (inch) Φ 6,35 (1/4") Φ 6,35 (1/4") Φ 6,35 (1/4")

Тръба за газ Φ  mm (inch) Φ 9,52 (3/8") Φ 9,52 (3/8") Φ 12,7 (1/2")

Тръба за конденз Φ mm 16 16 16

Хладилен агент  -/kg R410A/0,8 R410A/0,95 R410A/1,48

Площ* m2 25 35 50

Област на действие(охлаждане/ отопление) °C -15~50/-15~30 -15~50/-15~30 -15~50/-15~30

Технически данни:

Технически предимства:

Използваемата площ зависи от изолацията на сградата и от потенциалните източници на топлина.

1149.99 1299.99 1699.99


