
Twoja MARKA klimatyzacji!

Ścienne Katalog 2019



Godna zaufania marka klimatyzacji 
zapewni Ci...

Złote
lamele

Wysoką klasę
energetyczną

5 letnią gwarancję

Jonizator

Jonizator zintegrowany z klimatyzatorami Inventor 
polepsza jakość powietrza w Twoim domu. Kiedy 
negatywnie naładowane jony zderzą się z jonami 
pozytywnymi uwalniają energię która: 

✓ niszczy brzydkie zapachy, kurz i dym,

✓ zapobiega rozwojowi bakterii oraz mikroor-
ganizmów,

✓ usuwa alergeny znajdujące się w powietrzu 
poprzez łączenie się z nimi powodując ich 
opadanie na podłogę.

Technologia zapewniająca najlepszą ochronę jednost-
ki wewnętrznej i zewnętrznej przed korozją, złote lamele 
zapewnią:  

✓ zwiększenie żywotności klimatyzatora i poprawę ja-
kości powietrza w Twoim domu,

✓ maksymalizację odporności jednostki zewnętrznej na 
czynniki powodujące korozję takie jak słone powietrze 
oraz deszcz, zapewniając długą bezawaryjną i wydajną 
pracę,

✓ zwiększenie wydajności w grzaniu przyspieszając pro-
ces odszraniania jednostki zewnętrznej,

✓ zapobieganie rozwojowi bakterii, pozwalając cieszyć 
się perfekcyjnie czystym i zdrowym powietrzem.

Innowacyjna technologia klimatyzatorów 
INVENTOR: 

✓ zapewnia wysoką klasę energetyczną 
we wszystkich strefach klimatycznych,

✓ gwarantuje wyśmienitą wydajność 
nawet w najtrudniejszych warunkach,

✓ zapewnia maksymalnie wysoką 
oszczędność energii elektrycznej.

5
Standard

LAT GWARANCJI

Firma Inventor ma swoją siedzibę w Grecji a jej 
początki sięgają 1966 roku. W 2007 roku firma roz-
poczęła produkcję urządzeń pod własną marką, sk-
upiając się przedewszystkim na produkcji urządzeń 
wysokiej jakości i trwałości. 

Inventor pozwoli Ci poczuć, że dokonałeś dobrego 
zakupu ponieważ, nieustannie dogląda procesu 
produkcji aby zadbać o najwyższą jakość urządzeń, 
przykładając szczególną uwagę do wyboru kom-
ponentów używanych do produkcji, nawiązując 
współpracę jedynie ze sprawdzonymi dostawcami. 
Dlatego jesteśmy pewni, że urządzenie będzie pra-
cować bez zarzutu a nawet gwarantujemy bezawary-
jną pracę przez 5 lat.
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Zdrowe 
powietrze

Komfort

System filtracji powietrza 
w klimatyzatorach Inven-
tor zapewni czyste i zdrowe 
powietrze w Twoim domu, 
z którego będziesz mógł 
cieszyć się razem ze swoją 
rodziną.

Innowacyjny design oraz 
zaawansowane funkcje 
klimatyzatorów Inventor 
zapewniają doskonałe 
warunki klimatyczne zarów-
no podczas ogrzewania jak 
i chłodzenia.
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Jonizator Plazmowy

Jonizator Superpower

Filtr Triple-Action

Filtr sterylizujący HEPA

Przypomnienie o 
czyszczeniu filtrów

Samoosuszanie

Automatyczny ruch 
żaluzji

Funkcja “Śledź mnie”

Tryb wyciszenia

Tryb bardzo cichej 
pracy

Kompensacja 
odczytu tem-
peratury
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Oszczędzanie
energii
Wysoka klasa energetyczna 
i nowoczesne tehnologie 
klimatyzatorów Inventor 
zapewniają niskie zużycie 
energii oraz związane z tym 
duże oszczędności.

Wysoka jakość materiałów 
oraz pełna kontrola procesu 
produkcji, gwarantują perfek-
cyjną i długą pracę urządzeń 
marki Inventor, nawet w 
bardzo trudnych warunkach.

Niezawodność

STANDARD
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Klasa energetyczna

WiFi Standard

Tygodniowy planer

Tryb zdrowego snu

Dogrzewanie 8°C

Tryb gorącego startu

Tryb ECO

Trwała obudowa

Pozłacane lamele

Wysoka wydajność 
grzewcza w niskich 
temperaturach

Chłodzenie w niskich 
temperaturach ze-
wnętrznych

Ekologiczny czynnik R32

Szeroki zakres tolerancji 
zmian napięcia
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Doskonała 
wydajność 

grzewcza w 
-22°C

09/12/18/24K Btu/h

Filtr
Elektrostatyczny

Cicha
Praca

Blow 
Xfan

Klasa
Energetyczna

Funkcja
“Śledź mnie” Tryb turbo

4-kierunkowy 
nawiew

Funkcja 
gorącego 
startu

Tryb ECO
Tryb pracy 
nocnej

MODEL N2VI32-09WiFi/
N2VO32-09

N2VI32-12WiFi/
N2VO32-12

N2VI32-18WiFi/
N2VO32-18

N2VI32-24WiFi/
N2VO32-24

Wydajność Chłodnicza (Btu/h) 9.212 (3.071-12.966) 12.000 (3.400-13.000) 18.084 (4.299-22.519) 24.000 (3.700-30.900)

Wydajność Chłodnicza (kWatt) 2.69 (0.90-3.80) 3.51 (0.99-3.81) 5.30 (1.25-6.60) 7.03 (1.08-9.05)

Wydajność Grzewcza (Btu/h) 10.000 (2.388-15.013) 13.000 (4.100-15.010) 19.005 (3.821-23.202) 24.500 (5.800-36.400)

Wydajność Grzewcza (kWatt) 2.93 (0.69-4.40) 3.81 (1.20-4.40) 5.57 (1.11-6.80) 7.18 (1.69-10.67)

Wydajność 
Sezonowa
(Wg. normy 

EN14825)

Chłodzenie

Pdesign (kW) 2.7 3.5 5.3 7.0

Klasa energetyczna Α+++ Α+++ Α++ Α++ 

SEER 8.5 8.5 7.6 7.0

Roczne zużycie energii 
elektrycznej (kWh/rok)

111 144 244 350

Grzanie 
(Strefa Umiar.)

Pdesign (kW) 2.8 3.2 4.5 6.4

Klasa energetyczna Α++ Α+ Α+ Α+

SCOP 4.6 4.4 4.1 4.0

Roczne zużycie energii 
elektrycznej (kWh/rok)

852 1.018 1.537 2.240

Grzanie
(Strefa Ciepła)

Pdesign (kW) 3.2 3.2 4.6 7.1

Klasa energetyczna Α+++ Α+++ Α+++ Α+++

SCOP 5.4 5.1 5.2 5.2

Roczne zużycie energii 
elektrycznej (kWh/rok)

830 878 1.238 1.912

Napięcie / Częstotliwość / Fazy (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Prąd wejściowy (Α)
Chłodzenie 2.6 (0.7-6.4) 4.0 (0.8-7.0) 6.9 (0.9-10.9) 9.15 (1.8-16.4)

Grzanie 2.9 (1.2-7.5) 4.5 (1.3-7.7) 6.3 (1.5-11.5) 8.44 (2.0-16.9)

Moc wejściowa (W)
Chłodzenie 585 (100-1.400) 950 (100-1.400) 1.550(380-2.450) 2.000 (400-3.700)

Grzanie 650 (170-1.650) 975 (200-1.650) 1.428(350-2.600) 1.845 (450-3.800)

Przepływ powietrza (m3/h) (Max./Hi/Med/Low) 660/540/450/390 680/540/450/390 850/750/610/520 1.250/1.000/900/750

Poziom ciśnienia
akustycznego (dB(A))

Jednostka wewnętrzna 
(Silent/Nisk./Śred./Wys.)

24/33/37/41 25/34/37/43 34/39/43/49 36/40/44/49

Jednostka zewnętrzna 52 53 57 60

Poziom mocy
akustycznej (dB(A))

Jednostka wewnętrzna 56 58 58 65

Jednostka zewnętrzna 60 62 65 70

Rodzaj kompresora ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

Linia cieczy | Linia gazu 1/4” | 3/8" 1/4" | 3/8" 1/4” | 1/2" 1/4" | 5/8"

Przewód zasilający jednostkę zewnętrzną
(No x mm2) / Bezpiecznik (A)

3x1.5/10 3x1.5/10 3x2.5/16 3x2.5/16

Przewód sygnałowy (No x mm2) 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Wymiary
Szer. x Głęb. x Wys. (mm)  

Jednostka wewnętrzna 865x210x290 865x210x290 996x225x301 1.101x249x327

Jednostka zewnętrzna 848x320x596 848x320x596 955x396x700 955x396x700

Waga netto (kg) Wewn. / Zewn. 10.5/33.5 11.0/33.5 13.5/45.0 16.5/53.0

Czynnik chłodniczy R32/700gr R32/750gr R32/1.000gr R32/1.700gr

Zakres zewnętrznej  
temperatury pracy (ºC)

Chłodzenie -15~43 -15~43 -15~43 -15~43

Grzanie -22~24 -22~24 -22~24 -15~24

Dzięki specjalnej konstrukcji 
urządzenia zewnętrznego, a 

mianowicie dzięki zastoso-
waniu grzałki tacy ociekowej 

oraz grzałki karteru sprężarki, 
urządzenie może pracować 
wydajnie nawet przy -22°C 

zwiększając tym samym swoją 
wydajność o 47%.

Ekologiczny 
Czynnik R32

STANDARD

Moduł Wi-Fi 
w zestawie

Funkcja 
utrzymania 
temp. 8oC

Jonizator
Plazmowy

All DC  
Inverter

ALL   DC
INVERTER

Filtr
Fotokatalityczny

R32

Ścienne

9 

5
Standard

LAT GWARANCJI

Katalog Urządzeń Ściennych  2019
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Najbardziej zaawansowane zabez-
pieczenie jednostki zewnętrznej, 

w szczególności w miejscach o 
dużej wilgotności powietrza takich 

jak tereny w niedużej odległości 
od morza. Złota powłoka antyko-

rozyjna zabezpiecza przed słonym 
powietrzem, deszczem oraz inny-

mi substancjami powodującymi 
korozję zapewniając efektywną 

pracę urządzenia oraz wydłużoną 
żywotność. Złota powłoka na 

wymienniku jednostki wewnętrznej 
ułatwia utrzymanie higieny wymi-

ennika zapobiegając rozwojowi 
bakterii.

Złote lamele

09/12/18/24K Btu/h

Funkcja 
“Śledź
Mnie”

Jonizator
Superpower

MODEL O3MVI32-09WiFiR/
O3MVO32-09

O3MVI32-12WiFiR/
O3MVO32-12

O3MVI32-18WiFiR/
O3MVO32-18

O3MVI32-24WiFiR/
O3MVO32-24

Wydajność Chłodnicza (Btu/h) 9.000 (3.100-11.600) 12.000 (3.800-14.200) 18.000 (6.200-20.900) 24.000 (7.100-27.120)

Wydajność Chłodnicza (kWatt) 2.63 (0.90-3.40) 3.51 (1.11-4.16) 5.27 (1.81-6.13) 7.03 (2.08-7.94)

Wydajność Grzewcza (Btu/h) 10.000 (2.800-11.500) 13.000 (3.700-14.400) 19.000 (4.700-23.000) 25.000 (5.500-30.000)

Wydajność Grzewcza (kWatt) 2.93 (0.82-3.37) 3.81 (1.08-4.22) 5.56 (1.37-6.74) 7.32 (1.61-8.80)

Wydajność
Sezonowa
(wg. normy 
EN14825)

Chłodzenie

Pdesign (kW) 2.6 3.5 5.2 7.0

Klasa energetyczna A++ A++ A++ A++

SEER 6.2 6.1 7.1 6.1

Roczne zużycie energii 
(kWh/year)

147 201 256 402

Ogrzewanie 
(Umiark.)

Pdesign (kW) 2.1 2.3 4.1 4.8

Klasa energetyczna A+ A+ A+ A+

SCOP 4.0 4.0 4.0 4.0

Roczne zużycie energii 
(kWh/year)

735 805 1.435 1.680

Ogrzewanie
(Ciepła)

Pdesign (kW) 2.6 2.6 4.2 6.4

Klasa energetyczna A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP 5.1 5.1 5.1 5.1

Roczne zużycie energii 
(kWh/year)

714 714 1.153 1.757

Napięcie / Częstotliwość / Fazy (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Prąd znamionowy (Α)
Chłodzenie 3.1 (0.4-5.4) 5.4 (0.5-6.9) 6.9 (0.6-10.3) 10.2 (0.7-13.3)

Grzanie 3.2 (0.4-5.4) 4.2 (0.4-6.9) 6.4 (0.9-10.5) 10.2 (1.1-13.3)

Moc znamionowa (W)
Chłodzenie 710 (100-1.240) 1.237 (130-1.580) 1.539 (140-2.360) 2.345 (160-2.960)

Grzanie 739 (120-1.200) 964 (100-1.580) 1.480 (200-2.410) 2.035 (260-3.140)

Przepływ powietrza (m3/h) (High/Medium/Low) 520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662

Poziom ciśnienia
akustycznego (dB(A))

Jednostka wewnętrzna 
(Silent/Low/Medium/High)

21/26/30/40 22/26/34/40 25/30/37/44 28/34.5/42/44.5

Jednostka zewnętrzna 55.5 56 56 59.5

Poziom mocy
akustycznej (dB(A))

Jednostka wewnętrzna 53 53 55 59

Jednostka zewnętrzna 61 65 61 67

Rodzaj kompresora ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

Linia cieczy | Linia gazu 1/4" | 3/8'' 1/4" | 3/8'' 1/4" | 1/2'' 3/8" | 5/8"

Przewód zasilający jednostkę zewnętrzną
(No x mm2) / Zabezpieczenie (A)

3x1.5/10 3x1.5/10 3x2.5/10 5x2.5/16

Przewód sygnałowo-zasilający (No x mm2) 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x2.5

Wymiary
WxDxH (mm)  

Jednostka wewnętrzna 805x194x285 805x194x285 957x213x302 1.040x220x327

Jednostka zewnętrzna 700x275x550 700x275x550 800x333x554 845x363x702

Waga netto (kg) Wewn. / Zewn. 7.5/22.7 7.5/22.7 10/34 12.3/51.5

Czynnik chłodniczy R32/500g R32/500g R32/1.000g R32/1.600g

Zakres temperatury 
pracy (ºC)

Chłodzenie -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Ogrzewanie -15~30 -15~30 -15~30 -15~30

Wi-Fi
Ready Filtr HEPA

Filtr
Triple
Action

R32

Ścienne

11 

5
Standard

LAT GWARANCJI

Klasa
Energ.

Czynnik
R32 ECO

Hotel
Menu

All DC  
Inverter

ALL   DC
INVERTER

Funkcja
pracy 
nocnej

Chłodzenie
zimą

Tryb
ECO Samoosuszanie

Pamięć
pozycji
listwy

Tryb
turbo

Katalog Urządzeń Ściennych 2019

Funkcja 
gorącego 
startu
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Inventor jako jeden z pionierów 
branży HVAC wprowadził do 

swoich urządzeń czynnik R32, 
pozwalający na uzyskanie większej 
wydajności jednocześnie chroniąc 

środowisko. Nowy czynnik R32 
posiada o 68% mniejszy potencjał 

tworzenia efektu cieplarnianego, 
dzięki czemu przyczynia się 

do ograniczenia powstawania 
globalnego ocieplenia klimatu.

Nowy czynnik
R32

R32

09/12/16/18/24K Btu/h

Ścienne

13 Katalog Urządzeń Ściennych 2019

5
Standard

LAT GWARANCJI

MODEL L5VI32-09WiFiR/
L5VO32-09

L5VI32-12WiFiR/
L5VO32-12

L5VI32-18WiFiR/
L5VO32-18

L5VI32-24WiFiR/
L5VO32-24

Wydajność Chłodnicza (Btu/h) 9.000 (3.100-11.600) 12.000 (3.800-14.200) 18.000 (6.200-20.900) 24.000 (7.100-27.120)

Wydajność Chłodnicza (kWatt) 2.63 (0.90-3.40) 3.51 (1.11-4.16) 5.27 (1.81-6.13) 7.03 (2.08-7.94)

Wydajność Grzewcza (Btu/h) 10.000 (2.800-11.500) 13.000 (3.700-14.400) 19.000 (4.700-23.000) 25.000 (5.500-30.000)

Wydajność Grzewcza (kWatt) 2.93 (0.82-3.37) 3.81 (1.08-4.22) 5.56 (1.37-6.74) 7.32 (1.61-8.80)

Wydajność
Sezonowa
(wg. normy 
EN14825)

Chłodzenie

Pdesign (kW) 2.6 3.5 5.2 7.0

Klasa energetyczna A++ A++ A++ A++

SEER 6.2 6.1 7.1 6.1

Roczne zużycie energii 
(kWh/year)

147 201 256 402

Ogrzewanie 
(Umiark.)

Pdesign (kW) 2.1 2.3 4.1 4.8

Klasa energetyczna A+ A+ A+ A+

SCOP 4.0 4.0 4.0 4.0

Roczne zużycie energii 
(kWh/year)

735 805 1.435 1.680

Ogrzewanie
(Ciepła)

Pdesign (kW) 2.6 2.6 4.2 6.4

Klasa energetyczna A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP 5.1 5.1 5.1 5.1

Roczne zużycie energii 
(kWh/year)

714 714 1.153 1.757

Napięcie / Częstotliwość / Fazy (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Prąd znamionowy (Α)
Chłodzenie 3.1 (0.4-5.4) 5.4 (0.5-6.9) 6.9 (0.6-10.3) 10.2 (0.7-13.3)

Grzanie 3.2 (0.4-5.4) 4.2 (0.4-6.9) 6.4 (0.9-10.5) 10.2 (1.1-13.3)

Moc znamionowa (W)
Chłodzenie 710 (100-1.240) 1.237 (130-1.580) 1.539 (140-2.360) 2.345 (160-2.960)

Grzanie 739 (120-1.200) 964 (100-1.580) 1.480 (200-2.410) 2.035 (260-3.140)

Przepływ powietrza (m3/h) (High/Medium/Low) 520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662

Poziom ciśnienia
akustycznego (dB(A))

Jednostka wewnętrzna 
(Silent/Low/Medium/High)

21/26/30/40 22/26/34/40 25/30/37/44 28/34.5/42/44.5

Jednostka zewnętrzna 55.5 56 56 59.5

Poziom mocy
akustycznej (dB(A))

Jednostka wewnętrzna 53 53 55 59

Jednostka zewnętrzna 61 65 61 67

Rodzaj kompresora ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY

Linia cieczy | Linia gazu 1/4" | 3/8'' 1/4" | 3/8'' 1/4" | 1/2'' 3/8" | 5/8"

Przewód zasilający jednostkę zewnętrzną
(No x mm2) / Zabezpieczenie (A)

3x1.5/10 3x1.5/10 3x2.5/10 5x2.5/16

Przewód sygnałowo-zasilający (No x mm2) 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x2.5

Wymiary
WxDxH (mm)  

Jednostka wewnętrzna 805x194x285 805x194x285 957x213x302 1.040x220x327

Jednostka zewnętrzna 700x275x550 700x275x550 800x333x554 845x363x702

Waga netto (kg) Wewn. / Zewn. 7.5/22.7 7.5/22.7 10/34 12.3/51.5

Czynnik chłodniczy R32/500g R32/500g R32/1.000g R32/1.600g

Zakres temperatury 
pracy (ºC)

Chłodzenie -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Ogrzewanie -15~30 -15~30 -15~30 -15~30

Funkcja 
“Śledź
Mnie”

Jonizator
Superpower

Wi-Fi
Ready Filtr HEPA

Filtr
Triple
Action

Klasa
Energ.

Czynnik
R32 ECO

Hotel
Menu

All DC  
Inverter

ALL   DC
INVERTER

Funkcja
pracy 
nocnej

Chłodzenie
zimą

Tryb
ECO Samoosuszanie

Pamięć
pozycji
listwy

Tryb
turbo

Funkcja 
gorącego 
startu
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MODEL MAGIC

Wydajność Chłodnicza (Btu/h)

Wydajność Chłodnicza (kWatt)

Wydajność Grzewcza (Btu/h)

Wydajność Grzewcza (kWatt)

Klasa Energetyczna (Chłodzenie/Grzanie) A/A+

EER 2.6

COP 2.6

Napięcie / Częstotliwość / Fazy (V/Hz/Ph) 230/50/1

Prąd Znamionowy (Α)
Chłodzenie 5.9

Grzanie 5.0

Moc Znamionowa (W)
Chłodzenie 1.350

Grzanie 1.130

Objętość tłoczonego powietrza (m3/h)
(Wysoka/Średnia/Niska prędkość went.)

425/365/340

Wydajność osuszania (L/h) 1.2

Poziom hałasu (dB(A))
(Wysoka/Średnia/Niska prędkość went.)

52.4/52.7/53.7

Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.
(dB(A))

65

Typ kompresora ROTARY

Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość (mm) 466x397x765

Waga netto (kg) 34

Czynnik chłodniczy R410A/420g

Wyjątkowa wydajność zarówno 
w trybie chłodzenia i  

grzania. Idealne rozwiązanie 
do pomieszczeń gdzie nie ma 
możliwości instalacji urządze-

nia na stałe.

Chłodzenie
i Grzanie

2
Standard

Lata Gwarancji

System odparowania 
skroplin

Autodiagnoza

Tryb snu

Automatyczny
ruch żaluzji

Szybka i prosta 
instalacja

24-godzinny
timer
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W trybie snu urządzenie 
dostosowuje temperaturę 
powietrza tak aby zapewnić 
użytkownikowi idealne 
warunki pozwalające na 
zdrowy sen.

Tryb
Snu
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Urządzenia Przenośne Urządzenia Przenośne

2
Standard

Lata Gwarancji

MODEL NAM-ION200-F

Napięcie / Częstotliwość / Fazy (V/Hz/Ph) 220-240/50/1

Pobór mocy (W) 50

CADR (m3/h) 200

Zalecana powierzchnia pomieszczenia (m) 20

Poziom hałasu (Minimalny / Maksymalny) (dB(A)) 24.5 / 47.5

Waga Netto (kg) 5.70

Tryb
Uśpienia

Przypomnienie 
o czyszczeniu 
filtrów

Filtr HEPA oraz 
filtr z aktywnym 
węglem

Jonizator

Oczyszczacz NATURA
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A - Z

Filtr z aktywnym węglem
Ciesz się świeżym i zdrowym 
powietrzem, wolnym od kurzu 
dzięki unikalnej kompozycji filtrów 
z aktywnym węglem. Uwolnij się od 
drobnoustrojów i alergenów tworząc 
wysokiej jakości atmosferę we 
własnym domu.

ALL   DC
INVERTER

All DC Inverter
Silnik wentylatora jednostki 
wewnętrznej oraz silnik wentylatora 
jednostki zewnętrznej a także silnik 
sprężarki zostały wykonane w 
technologii Inwerterowej. Dzięki temu 
sterowanie takimi silnikami jest o wiele 
dokładniejsze i bardziej adekwatne 
do bieżącego zapotrzebowania co 
przekłada się na oszczędność energii.

Funkcja Anti-Cold Air
Wentylator jednostki wewnętrznej 
rozpoczyna pracę od najniższego 
biegu stopniowo zwiększając 
swoją prędkość wraz ze wzrostem 
temperatury parownika.

Autodiagnoza usterek
Gdy urządzenie wykryje usterkę, 
wyłączy się automatycznie aby 
zabezpieczyć się przed uszkodzeniem. 
W międzyczasie wyświetli kod błędu 
pomagający serwisowi w szybkiej 
diagnozie i usunięciu usterki.

Auto Restart
Jeśli będzie miał miejsce 
niespodziewany zanik energii 
elektrycznej, urządzenie po powrocie 
zasilania uruchomi się automatycznie  
zachowując swoje ostatnie ustawienia.

Wbudowana pompka 
skroplin
Pompa skroplin wbudowana w 
urządzenie pozwala unieść skropliny 
na wysokość 750mm co znacząco 
ułatwia instalację.

Centralny Sterownik 
Przewodowy 
(Opcjonalnie)
Centralne urządzenie wielofunkcyjne 
pozwala sterować aż 64 jednostkami 
wewnętrznymi, przy zachowaniu 
maksymalnej odległości 1200m. 
Steruj swoimi urządzeniami i wybieraj 
tryb pracy każdego z nich. Idealne 
rozwiązanie w hotelach i dużych 
firmach.

Pionowa Instalacja
Innowacyjny design urządzeń 
kanałowych pozwala na ich instalację 
w pionie co znacząco zwiększa ilość 
możliwych miejsc na wykonanie 
montażu.

Podwójny wylot 
powietrza
Wyloty powietrza znajdują się na górze 
i na dole urządzenia co pozwala w 
maksymalnie krótkim czasie nagrzać 
pomieszczenie.

Elektroniczny zawór 
rozprężny 
Dzięki niezależnym elektronicznym 
zaworom rozprężnym, klimatyzatory 
Inventor gwarantują wysoką 
wydajność i doskonałą kontrolę 
systemu. Ustaw i ciesz się idealną 
temperaturą.

Klasa energetyczna
Innowacyjna technologia 
klimatyzatorów Inventor zapewnia 
doskonałą wydajność przy najniższym  
możliwym koszcie. Wykorzystaj zalety 
wysokiej klasy energetycznej i zacznij 
oszczędzać pieniądze! Stwórz i ciesz 
się doskonałym klimatem wewnątrz 
swojego domu.

Port alarmowy
Dzięki specjalnemu portowi 
urządzenie oprócz wyświetlania kodu 
błędu wyśle sygnał do zewnętrznego 
systemu alarmowego co pozwoli 
użytkownikowi na szybką reakcję.

Doskonała wydajność 
grzewcza przy -15°C
Urządzenia Inventor oferują najwyższą 
możliwą wydajność grzewczą nawet 
w regionach gdzie temperatura spada 
do bardzo niskich wartości. Zapewnij 
sobie ciepło w domu nawet gdy na 
dworze temperatura osiągnie -15°C i 
ciesz się komfortem.

Dodatkowy wylot 
powietrza
Specjalna konstrukcja urządzenia 
pozwala zamontować dodatkowy 
kanał wentylacyjny pozwalający 
schłodzić dodatkowo małe 
pomieszczenie znajdujące się w 
pobliżu.

Przełącznik On/Off 
wentylatora
Stwórz idealne warunki dla siebie, 
dzięki specjalnemu ustawieniu, które 
reguluje pracę wentylatora już po 
osiągnięciu zadanej temperatury, 
wentylator może nadal pracować lub 
zatrzymać się.

Filtr HEPA
Filtr HEPA przeznaczony jest 
do dezynfekcji powietrza. Jego 
zadaniem jest zatrzymanie kurzu, 
komórek bakterii, pierwotniaków, 
grzybów i wirusów. Cenią go sobie 
w szczególności osoby z alergią, a 
także wszyscy Ci, którzy chcą by w ich 
domu oddychało się maksymalnie 
bezpiecznym i czystym powietrzem.

Follow Me
Czujnik temperatury został 
umieszczony wewnątrz pilota 
bezprzewodowego, co po 
uruchomieniu funkcji Follow Me 
pozwala urządzeniu na odczytywanie 
aktualnej temperatury wprost z pilota, 
dzięki czemu użytkownik może jeszcze 
dokładniej sterować temperaturą w 
miejscu w którym się akurat znajduje.

Czerpnia świeżego 
powietrza
Pozwala urządzeniu dostarczyć świeże 
powietrze do budynku w którym jest 
zamontowane.

Sterowanie zdalne 
On/Off z recepcji 
(Opcjonalnie)
Dzięki sterownikowi ON/OFF 
urządzenie może zostać uruchomione 
lub wyłączone nawet jeśli znajduje się 
w bardzo dużej odległości.

Pozłacane lamele
Najlepsza ochrona klimatyzatora w 
szczególności w miejscach narażonych 
na oddziaływanie czynników 
powodujących korozję takich jak 
wybrzeża. Złota powłoka na lamelach 
jednostki zewnętrznej zapobiega 
powstawaniu korozji w skutek 
oddziaływania deszczu i słonego 
powietrza. Złota powłoka na lamelach 
jednostki wewnętrznej dzięki swoim 
właściwościom bakteriobójczym 
pozwala cieszyć się czystym i zdrowym 
powietrzem.

Hotel Menu
Klimatyzatory Inventor posiadają 
specjalny system zarządzania 
urządzeniem pod nazwą “HOTEL 
MENU”. To specjalny zestaw 
ustawień zapobiegający przed 
stosowaniem nieekonomicznych 
ustawień przez użytkowników 
urządzeń.

Filtr jonizujący
Jony uwolnione do powietrza, 
sprawiają, że powietrze którym 
oddychasz jest czyste i świeże. A to 
wszystko dzięki temu, że jony łączą 
się z cząsteczkami kurzu i dymu 
oczyszczając powietrze.

Chłodzenie zimą
Specjalnie zaprojektowana jednostka 
zewnętrzna pozwala na efektywne 
schładzanie pomieszczenia nawet 
przy -15°C.

Cicha praca
Ta funkcja odnosi się do bardzo 
niskiego poziomu hałasu 
generowanego przez urządzenie. 
Specjalnie zaprojektowana jednostka 
wewnętrzna jest praktycznie 
niesłyszalna oferując przy tym 
doskonałą wydajność chłodniczą 
dzięki czemu możesz schładzać 
pomieszczenie nie zwracając uwagi na 
urządzenie.

Ekologiczny czynnik R32
Czynnik R32 posiada o 68% mniejszy 
potencjał generowania efektu 
cieplarnianego, sprawia że Twoje 
urządzenie pracuje z większą 
wydajnością oraz może być szybko 
i łatwo poddany recyklingowi i 
ponownemu użyciu.

Wytrzymała obudowa 
jednostki zewnętrznej
Zaprojektowana na nowo obudowa 
jednostki zewnętrznej jest dużo 
bardziej sztywna oraz ułatwia 
czynności serwisowe. Odwrócony 
box z elektroniką zapewnia redukcję 
osiadającego kurzu dzięki czemu 
urządzenie jest dużo mniej awaryjne.

Tryb snu
Dzięki temu trybowi urządzenie 
dostosowuje swoją pracę tak aby 
zapewnić idealną temperaturę dla 
zdrowego snu.

Pilot bezprzewodowy
Pilot bezprzewodowy jest 
standardowym wyposażeniem całego 
typoszeregu urządzeń Inventor i 
pozwala nie tylko sterować urządzeniem  
ale w niektórych przypadkach także 
informuje o usterkach.

Ustawienia ciśnienia 
statycznego
Zaawansowane technologicznie 
urządzenia Inventor pozwalają ustawić 
ciśnienie statyczne od 0Pa do nawet 
160Pa.

Super Slim Design
Zmniejszona wysokość jednostki 
wewnętrznej  w porównaniu ze 
starszymi modelami.

Kompensacja odczytu 
temperatury
Temperatura wykrywana przez czujnik 
umieszczony przy urządzeniu zawsze 
odbiega od temperatury, która jest 
bliżej podłogi, dlatego aby zniwelować 
ten efekt urządzenie posiada specjalny 
algorytm który przelicza odczytaną 
temperaturę tak aby powietrze w 
pokoju było jak najbliżej temperatury 
zadanej na pilocie.

Tryb turbo
Ta funkcja pozwala Ci osiągnąć 
wymaganą temperaturę w najkrótszym 
możliwym czasie po uruchomieniu 
urządzenia.

Dwa wloty powietrza
Wybierz czy chcesz aby urządzenie 
czerpało powietrze z dołu lub z tyłu 
urządzenia. Pozwoli Ci to na montaż 
urządzenia w dowolnie wybranym 
miejscu.

Przewodowy programator 
tygodniowy (Opcjonalnie)
Wykorzystaj możliwości programatora 
tygodniowego i ustaw pracę 
urządzenia na cały tydzień zapewniając 
maksymalne oszczędności energii 
elektrycznej. Programator pozwala 
nie tylko sterować urządzeniem ale 
także pozwala wybrać aby urządzenie 
odczytywało temperaturę wewnątrz 
pomieszczenia wprost z czujnika 
umieszczonego w programatorze.

Szeroki kąt nawiewu
Specjalny projekt zapewnia szeroki 
kąt nawiewu pozwalający na 
dokładniejszą cyrkulację powietrza.

F1 ~ F25

Szeroki zakres wydajności
Sprężarka posiada aż 25 stopni 
prędkości pracy, dzięki czemu jej 
zakres wydajności uległ powiększeniu 
o 70%, co przekłada się na łagodną 
pracę całego układu i oszczędność 
energii.

Wiele możliwości połączeń 
jednostek
Szeroki wybór jednostek które można 
podłączyć do jednostki zewnętrznej 
oferuje Ci możliwość zaspokojenia 
nawet najbardziej wymagających 
potrzeb. Nowe urządzenia multi 
zapewniają zaawansowaną technologię 
i doskonały klimat w całym Twoim 
domu.

Wi-Fi Ready
Innowacyjna technologia łączności 
bezprzewodowej pozwala sterować 
urządzeniami Multi oraz LCAC 
dzięki specjalnemu modułowi WiFi 
Smart Port. Steruj urządzeniem przy 
pomocy telefonu lub tabletu. Pobierz 
aplikację Invmate II ze sklepu Google 
Play lub AppStore i zarządzaj swoim 
urządzeniem.

STANDARD

Wi-Fi Standard
Kontroluj klimat w swoim domu 
gdziekolwiek jesteś, pobierz 
aplikację Invmate II i ciesz się 
możliwością obsługi urządzenia przez 
Internet gdyż moduł potrzebny do 
połączenia urządzenia z routerem 
jest w standardowym wyposażeniu 
urządzenia.

360° wylot powietrza
Ciesz się optymalnym komfortem, w 
każdym miejscu pomieszczenia. 360 
stopniowy wylot osiągnięty dzięki 
zastosowaniu 8 wylotów powietrza 
zamiast konwencjonalnych 4 
dystrybuuje powietrze równomiernie w 
każdy zakątek pomieszczenia.

24-godz programator
Ustaw automatyczne uruchamianie się 
i wyłączanie urządzenia o określonych 
godzinach.

Czterokierunkowy 
nawiew
Ulepszony design pozwala sterować 
listwami nawiewu zarówno w pionie jak 
i w poziomie dzięki czemu powietrze 
dociera dokładnie tam gdzie tego 
potrzebujesz.

Legenda ikon
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W naszych urządzeniach
stosujemy czynnik R32

Wybierając markę  
dbasz o środowisko!


