
CH-S09FTXLA-NG 
Mudel   CH-S09FTXLA-NG 

Tootlikkus jahutus/küte kW 2,70 (0,45-3,50)/2,80 (0,45- 4,20) 

Vooluvarustus 
  ~220-240V/50Hz/1Ph 

Nominaalne võimsustarve jahutus/küte kW 0,61 (0,09-1,40)/0,61 (0,16-1,50) 

Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsent 
SEER (jahutus)/ 

SCOP (küte) 
kW/kW 

6,8(А++)/ 
5,1(А+++) 

Õhutootlikkus 
 m3/h  290/330/380/430/460/490/560 

Helirõhu tase 
 siseblokk/ 
välisblokk 

 dB(A) 
22/24/26/28/32/35/37 

50 

Külmaagensi tüüp   R32 

Kaal siseblokk/välisblokk kg 9/27,5 

Kompressori tüüp   Rootor 

Kuivatamine   l/h 0,8 

Temperatuuri vahemik 
 jahutus/ 

küte 
°C 

-15/+48/ 
-25/+24 

Kasutatava gaasi kogus 
 kg 0,55 

Vedelikumagistraali läbimõõt 
 mm/toll 6,38/1/4″ 

Gaasimagistraali läbimõõt 
 mm/toll 9,53/3/8″ 

Magistraali suurim kõrguste vahe  m 10 

Magistraali suurim pikkus  m 15 

Välisseadme kinnituspoltide vaheline kaugus 
 mm 510 

  

*SEER – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel hutusrežiimis. 
**SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis. 

  



CH-S12FTXLA-NG 
Mudel   CH-S09FTXLA-NG 

Tootlikkus jahutus/küte kW 3,50 (0,70-4,00)/3,67 (0,80-4,50) 

Vooluvarustus 
  ~220-240V/50Hz/1Ph 

Nominaalne võimsustarve jahutus/küte kW 0,80 (0,09-1,45)/0,79 (0,18-1,50) 

Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsent 
SEER (jahutus)/ 

SCOP (küte) 
kW/kW 

7,0(А++)/ 
5,1(А+++) 

Õhutootlikkus 
 m3/h 390/420/450/490/560/620/680 

Helirõhu tase 
 siseblokk/ 
välisblokk 

 dB(A) 
22/24/26/29/32/35/38 

52 

Külmaagensi tüüp   R32 

Kaal siseblokk/välisblokk kg 10,5/31 

Kompressori tüüp   Rootor 

Kuivatamine   l/h 1,4 

Temperatuuri vahemik 
 jahutus/ 

küte 
°C 

-15/+48 
-25/+24 

Kasutatava gaasi kogus 
 kg 0,7 

Vedelikumagistraali läbimõõt 
 mm/toll 6,38/1/4″ 

Gaasimagistraali läbimõõt 
 mm/toll 9,53/3/8″ 

Magistraali suurim kõrguste vahe  m 10 

Magistraali suurim pikkus  m 20 

Välisseadme kinnituspoltide vaheline kaugus 
 mm 540 

  

*SEER – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel hutusrežiimis. 
**SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis. 

  



CH-S18FTXLA-NG 
Mudel   CH-S09FTXLA-NG 

Tootlikkus jahutus/küte kW 5,20 (1,26-6,60)/5,30 (1,12-6,80) 

Vooluvarustus 
  ~220-240V/50Hz/1Ph 

Nominaalne võimsustarve jahutus/küte kW 1,18 (0,38-2,45)/1,14 (0,35-2,60) 

Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsent 
SEER (jahutus)/ 

SCOP (küte) 
kW/kW 

7,0 (А++)/ 
5,1(А+++) 

Õhutootlikkus 
 m3/h 470/520/570/610/720/800 

Helirõhu tase 
 siseblokk/ 
välisblokk 

 dB(A) 
27/31/34/35/38/41/43 

54 

Külmaagensi tüüp   R32 

Kaal siseblokk/välisblokk kg 13,5/45 

Kompressori tüüp   Rootor 

Kuivatamine   l/h 1,8 

Temperatuuri vahemik 
 jahutus/ 

küte 
°C 

-15/+48 
-25/+24 

Kasutatava gaasi kogus 
 kg 0.55 

Vedelikumagistraali läbimõõt 
 mm/toll 6,38/1/4″ 

Gaasimagistraali läbimõõt 
 mm/toll 9,53/3/8″ 

Magistraali suurim kõrguste vahe  m 10 

Magistraali suurim pikkus  m 25 

Välisseadme kinnituspoltide vaheline kaugus 
 mm 560 

  

*SEER – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel hutusrežiimis. 
**SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis. 

  



CH-S24FTXLA-NG 
Mudel   CH-S09FTXLA-NG 

Tootlikkus jahutus/küte kW 7,00 (2,00-8,32)/7,40 (2,00-9,20) 

Vooluvarustus 
  ~220-240V/50Hz/1Ph 

Nominaalne võimsustarve jahutus/küte kW 1,62 (0,40-3,10)/1,63 (0,45-3,75) 

Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsent 
SEER (jahutus)/ 

SCOP (küte) 
kW/kW 

6,5 (A++)/ 
5,1(А+++) 

Õhutootlikkus 
 m3/h 390/420/450/490/540/590/660 

Helirõhu tase 
 siseblokk/ 
välisblokk 

 dB(A) 
29/34/36/37/39/42/45 

55 

Külmaagensi tüüp   R32 

Kaal siseblokk/välisblokk kg 16,5/53,5 

Kompressori tüüp   Rootor 

Kuivatamine   l/h 2,4 

Temperatuuri vahemik 
 jahutus/ 

küte 
°C 

-15/+48 
-25/+24 

Kasutatava gaasi kogus 
 kg 1,70 

Vedelikumagistraali läbimõõt 
 mm/toll 6,38/1/4″ 

Gaasimagistraali läbimõõt 
 mm/toll 15,88/5/8″ 

Magistraali suurim kõrguste vahe  m 10 

Magistraali suurim pikkus  m 20 

Välisseadme kinnituspoltide vaheline kaugus 
 mm 560 

  

*SEER – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel hutusrežiimis. 
**SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis. 

 


