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TWIN TECHNOLOGY

Klimatizace Unico Twin je držitelem ceny 
GOOD DESIGN AWARD, založené v Chicagu 
roku 1950, která je nejstarší mezinárodn� 
uznávanou sout�ží pro dokonalý design. 

TEPELNÉ �ERPADLO 
Klimatizace s možností topení, díky této funkci 
m�že  UNICO nahradit nebo doplnit tradi�ní 
topné soustavy, p�edevším v p�echodném ro�ním 
období (jaro, podzim).

SPECIFIKACE NÁST�NNÉ JEDNOTKY DALŠÍ FUNKCE

Režim v�trání
Režim odvhl�ování
Automatiký režim: m�ní parametry na základ� aktuální 
teploty
Spánkový režim: tichý chod a pomalá úprava nastavované 
tepoloty pro ni�ím nerušný spánek

SPECIFIKACE HLAVNÍ JEDNOTKY

SPECIFIKACE SYSTÉMU

Nezávislý nebo kombinovaný režim provozu jednotek 
p�i n�mž máte k dispozici spole�ný výkon sestavy.

Chladivo R410A

Dostupné  ve verzi:  HP  (s tepelným �erpadlem)
Energetická t�ída 

 

Multifunk�ní bezdrátový ovláda�
24 hodinový �asova�

Výkon chlazení:  2,6 kW 

K dispozici ve verzi: HP (s tepelným �erpadlem)
 Univerzálnost umíst�ní: parapetní nebo nást�nná

Jednoduchost instalace: Jednotka je instalována z 
interiéru ve velmi krátkém �ase
Možnost nást�nného bezdrátového ovládání
Velká klapka pro stejnom�rné proud�ní vzduchu v 
místnosti

Výkon chlazení: 2,5 kW 
Topná výkon: 2,2  kW 
Hlu�nost až o 25% nižší než u hlavní jednotky

Topný výkon:  2,5 kW 

Systém bez venkovní jednotky ur�ený pro chlazení �i vytáp�ní dvou místností. Jednotka UNICO a jednotka UNICO 
WALL jsou propojeny b�žným chladícím okruhem.

UNICO® twin

automaticky optimalizovanému výkonu jednoty
Ekonomický režim: umož�uje úsporu proudu díky

DVOJITÝ FILTRA�NÍ SYSTÉM
Vícenásobný filtra�ní systém kombinující 
elektrostatický filtr a fitr s aktivním uhlíkem.  První 
pohlcuje malé �ástice jako prach, pyl, kou� nebo 
zví�ecí srst a tím pomáhá p�edcházet alergickým 
reakcím. Druhý pak neutralizuje nep�íjemné pachy a 
n�které škodlivé plyny.

Klimatizace s možností topení, díky této funkci 
m�že  UNICO nahradit nebo doplnit tradi�ní topné 
soustavy, p�edevším v p�echodném ro�ním období 
(jaro, podzim).



Objemový pr�tok vzduchu p�i chlazení

HLAVNÍ JDENOTKA

NÁST�NNÁ JEDNOTKA

Jednoduchá instalace
1

2

UNICO TWIN MASTER

01273

Pnom. kW  2,6

Pnom. kW  2,5

PEER kW 0,9

A 4,3

PCOP kW 0,8

A 3,5

EERd 2,7

COPd 3,1

PTO W 14,0

PSB W 0,5

V-F-Hz 230-1-50

V 198 / 264

W 1200

A 5,4

W 1080

A 4,8

l/h 1,1

m³/h 490 / 430 / 360

m³/h 450 / 400 / 330

m³/h 500 / 370 / 340

m³/h 500 / 370 / 340

mm 202*

mm 902 x 516 x 229

Kg 40,5

LWA dB(A) 57

dB(A)  33-42

IP 20

Type R410A

GWP kgCO2 eq. 2088

kg 0,85

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

UNICO TWIN WALL

01274

kW  2,5

kW  2,2

kW 0,9

A 4,2

kW 0,7

A 3,2

W 1200

A 5,4

W 1080

A 4,8

Odvlh�ovací kapacita l/h 1,0

m³/h 450 / 400 / 340
Objemový pr�tok vzduchu p�i topení m³/h 450 / 400 / 340
Rozm�ry
(samostatn�)

mm 760 x 253 x 190

Váha (samostatn�) Kg 8
Hlu�nost (akustický výkon)
(EN 12102)

dB(A) 53

Hlu�nost (akustický tlak) dB(A)

 

25-38

Stupe� krytí el. za�ízeni IP X1

Napájecí kabel 3 x 1

Napojení kapalinového potrubí inch - mm 1/4 - 6,35

Napojení plynového potrubí inch - mm 3/8 - 9,52

Maximální délka potrubí m 10

Maximální p�evýšení m 5

3

Nást�nná jednotka je ur�ena k chlazení �i vytáp�ní další místnosti.

Hlavní jednotka je napojena na nást�nnou jednotku klasickým 
potrubím pro p�ímý výpar s maximální délkou trasy 10 m.

Hlavní jednotka je instalována v krátkém �ase a to kompletn� z 
interiéru za pomoci šablony, která je sou�ástí každého balení. Využívá 
dvou d�r o pr�m�ru 202 mm.

Kód produktu 
Provozní nominální výkon p�i chlazení (1) 
Provozní nominální výkon p�i topení (1) 

Nominální p�íkon pro chlazení (1)

Provozní nominální proud p�i chlazení (1)

Nominální p�íkon pro topení (1)

Provozní nominální proud p�i topení (1)

Nominálni faktor chlazení (1)

Nominální faktor topení (1)

Energetická úspornost p�i chlazení (1)

Energeticická úspornost p�i topení (1)

Spot�eba energie p�i režimu “thermostat off” 

Spot�eba energie p�i režimu “standby”  (EN 62301)

Nap�tí

Nap�tí minimum/ maximum

Maximánlí p�íkon p�i chlazení (1)

Maximální proud p�i chlazení (1)

Maximánlí p�íkon p�i topení (1)

Maximální proud p�i chlazení (1)

Odvlh�ovací kapacita

Objemový pr�tok vzduchu p�i chlazení (max/nom/min)

Objemový pr�tok vzduchu p�i topení (max/nom/min)

Externí objemový pr�tok vzduchu p�i chlazení (max/min)

Externí objemový pr�tok vzduchu p�i topení (max/min)

Pr�m�r vrtaných d�r

Rozm�ry (ší�ka x výška x hloubka) (samostatn�)

Váha (samostatn�)

Hlu�nost (akustický tlak) (Min Max) (2)

Hlu�nost (akustický výkon) (EN 12102)

Stupe� krytí elektrického za�ízení

Chladivo*

Chladio nápl� z výroby

Napájecí kabel

GWP

Kód produktu 

Provozní nominální výkon p�i chlazení (1) 

Provozní nominální výkon p�i topení (1) 

Nominální p�íkon pro chlazení (1)

Provozní nominální proud p�i chlazení (1)

Nominální p�íkon pro topení (1)

Provozní nominální proud p�i topení (1)

LIMITY OPERA�NÍCH PODMÍNEK
Maximální teplota pro chlazení
Minimální teplota pro chlazení
Maximální teplota pro topení
Minimální teplota pro topení
Maximální teplota pro chlazení
Minimální teplota pro chlazení
Maximální teplota pro topení
Minimální teplota pro topení

Interiérová

Exteriérová
teplota

teplota

Maximánlí p�íkon p�i chlazení (1)

Maximální proud p�i chlazení (1)

Maximánlí p�íkon p�i topení (1)

Maximální proud p�i chlazení (1)


