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SILENT MODE
All the silence you want using the “silent mode” 
function. A true “orchestra conductor” who 
skilfully conducts or co-ordinates the inverter 
compressor (INVERTER PRO) and the ventilated 
sections (V PRO) for maximum acoustic 
comfort up to - 10dB(A)**. All of this enclosed 
in a beautiful body and lined with state-of-the-
art sound-absorbing material.

UNICO PRO INVERTER 12 HP A+
A B C Váha kg

mm 903 215 520 39

A B

C

CLOUD
Bluetooth

Dve možnosti jak se připojit a k tomu 
ochrana  cloudu od Olimpia Splendid

Výkon chlazení: až 3,4 kW
Dostupné  ve verzi: HP (s tepelným čerpadlem)
Energetická třída 
Chladivo R410A
Možnosti umístění: parapetní nebo nástěnné
Jednoduchá instalace: UNICO AIR je instalována z 
interiéru ve velmi krátkém čase
Možnost nástěnného bezdrátového ovládání
Velká klapka pro stejnoměrné proudění vzduchu v 
místnosti
24 hodinový časovač
Multifunkční bezdrátový ovladač s displejem LCD 
STANDARD

Režim větrání
Režim odvhlčování
Automatiký režim: mění parametry na základě 
současné teploty
Spánkový režim: tichý chod a pomalé narůstaní 
teploty pro ničím nerušný spánek
Režim tichého chodu: Nová funkce umožňuje provoz
za minimílní hlučnosti.

FULL INVERTER DC FAN

VÝROBA A DESIGN Z ITÁLIE

INFRA OVLADAČ

Díky technologii invertoru šetří UNICO až 
30% energie ve srovnání s motory s tradiční 
technologií.

INVENTER SYSTEM

HIGH EFFICIENCY TECHNOLOGY

TEPELNÉ ČERPADLO 
Klimatizace s možností topení, díky této 
funkci může  UNICO nahradit nebo doplnit 
tradiční topné soustavy, především v 
přechodném ročním období (jaro, podzim).

Blacklight displaj s dotykovým ovládáním

Design dokonale padnoucí do domácího 
prostředí 

Plně digitalizovaný 
dálkový ovladač, díky 
kterému
si snadno zvolíte 
požadovaný režim.

Třída A+ v režimu chlazení.

Všechny nové ventilátory využívají invertor 
DC a mají nový design povrchu (V PRO). Tyto 
ventilátory zaručují sníženou spotřebu a 
hlučnost za všech provozních podmínek.

UNICO  PRO inverter 12 HP A+
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UNICO PRO 
INVERTER 12HP A+

01866
 / 7,1Wk 3,4
 / 5,1Wk 3,0

P rated kW  2,2
P rated kW  2,4

7,0WkREEP
1,3A
8,0WkPOCP
4,3A
1,3dREE
1,3dPOC

22OTP
5,0BSP
7,1Wk
5,1Wk

V-F-Hz 230-1-50
462 / 891V

7,1-8,0Wk
5,7-5,3A
7,1-8,0Wk
2,6-1,3A

-Wk
-A
3,1h/l

m³/h 490 / 390 / 350
m³/h 490 / 390 / 350

-h/³m
m³/h 600 / 120
m³/h 600 / 120
mm 162 / 202 

-
m / ° 8 / ±80°
mm 903 x 520 x 215
mm 980 x 610 x 330

93gK
24gK

dB(A) 32-43
75)A(BdAWL
43)A(Bd
94)A(BdAWL

IP20
A014RepyT

GWP kgCO2 eq. 2088
85,0gk

3 x 1,5

DB 35°C - WB 24°C
DB 18°C
DB 27°C

-
DB 43°C - WB 32°C

DB -10°C
DB 24°C - WB 18°C

DB -15°C

Kód produktu 
Chladící výkon (min/max) 
Topný výkon (min/max) 
Provozní nominální výkon při chlazení (1) 
Provozní nominální výkon při topení (1) 
Nominální příkon pro chlazení (1)
Provozní nominální proud při chlazení (1)
Nominální příkon pro topení (1)
Provozní nominální proud při topení (1)
Nominálni faktor chlazení (1)
Nominální faktor topení (1)
Energetická úspornost při chlazení (1)
Energeticická úspornost při topení (1)
Spotřeba energie při režimu “thermostat o�” 
Spotřeba energie při režimu “standby”  (EN 62301)

Napětí

Napětí minimum/ maximum
Maximánlí příkon při chlazení (1)
Maximální proud při chlazení (1)
Maximánlí příkon při topení (1)
Maximální příkon při chlazení (1)
Maximální příkon s topnou spirálou
Maximální proud s tonou spirálou
Odvlhčovací kapacita
Objemový průtok vzduchu při chlazení (max/nom/min)
Objemový průtok vzduchu při topení (max/nom/min)
Objemový průtok vzduchu s topou spirálou
Externí objemový průtok vzduchu při chlazení (max/min)
Externí objemový průtok vzduchu při topení (max/min)

Průměr vrtaných děr
Topná spirála
Maximální dosah dálkového ovladače (distance / angle)

Rozměry (šířka x výška x hloubka) (samostatně)
Rozměry (šířka x výška x hloubka)  (v balení)
Váha (samostatně)
Váha (s krabicí)
Hlučnost (akustický tlak) (Min Max) (2)
Hlučnost (akustický výkon) (EN 12102)

Stupeň krytí elektrického zařízení
Chladivo*
GWP
Chladio náplň z výroby
Napájecí kabel

Provozní nominální výkon chlazení v tichém režimu 
Provozní nominální výkon topení v tichém režimu 

Hlučnost (akustický tlak) v tichém režimu
Hlučnost (akustický výkon) v tichém režimu

LIMITY OPERAČNÍCH PODMÍNEK

Interiérová

Maximální teplota pro chlazení
Minimální teplota pro chlazení
Maximální teplota pro topení
Minimální teplota pro topení

Exteriérová
teplota

teplota

Maximální teplota pro chlazení
Minimální teplota pro chlazení
Maximální teplota pro topení
Minimální teplota pro topení


