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Холод, кВт Тепло, кВт

SMK/SMC21LG1 2,20 2,40

R410A, режим "Турбо", теплий пуск, автоматичний захист 

компресора, функція автоматичного вибору

режиму, самодіагностика, автоматичне хитання заслонки, 

автоматичний перезапуск, автоматичне розморожування інею

8154

SMK/SMC26LG1 2,60 2,80

R410A, режим "Турбо", теплий пуск, автоматичний захист 

компресора, функція автоматичного вибору

режиму, самодіагностика, автоматичне хитання заслонки, 

автоматичний перезапуск, автоматичне розморожування інею

9234

SMK/SMC35LG1 3,20 3,50

R410A, режим "Турбо", теплий пуск, автоматичний захист 

компресора, функція автоматичного вибору

режиму, самодіагностика, автоматичне хитання заслонки, 

автоматичний перезапуск, автоматичне розморожування інею

11151

SMK/SMC53LG1 4,70 4,90

R410A, режим "Турбо", теплий пуск, автоматичний захист 

компресора, функція автоматичного вибору

режиму, самодіагностика, автоматичне хитання заслонки, 

автоматичний перезапуск, автоматичне розморожування інею

18441

SMK/SMC70LG1 6,10 6,50

R410A, режим "Турбо", теплий пуск, автоматичний захист 

компресора, функція автоматичного вибору

режиму, самодіагностика, автоматичне хитання заслонки, 

автоматичний перезапуск, автоматичне розморожування інею

23571

SMK/SMC80SG1 7,91 8,79 

R410A, можливість управління через WiFi, фільтр високого 

ступеня очищення, екстенній режим

роботи, запам'ятовування положення жалюзі, виявлення витоку 

холодоагенту

23 976

SMK/SMC53BG1 4,70 4,90 

R410А, холодна плазма, фотокаталітичний фільтр, 

самодіагностика, авторестарт, запам'ятовування позицій 

жалюзі,

антикорозійне покриття теплообмінника

18 765

SMK/SMC70BG1 6,16 6,50 

R410А, холодна плазма, фотокаталітичний фільтр, 

самодіагностика, авторестарт, запам'ятовування позицій 

жалюзі,

антикорозійне покриття теплообмінника

24 300

Фреон R410А,  ON/OFF

Серія  SG1                       

Серія BG1 
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SMK/SMC21LIG1 NEW 2,20 2,30

R410A, функція електричного нагрівача компресора, холодна 

плазма, режим "Турбо", інтелектуальне розморожування / 

обігрів, запуск при низькій напрузі

12852

SMK/SMC26LIG1 NEW 2,60 2,80

R410A, функція електричного нагрівача компресора, холодна 

плазма, режим "Турбо", інтелектуальне розморожування / 

обігрів, запуск при низькій напрузі, режим "+ 8 ° C Heating 

Mode", режим "I Feel"

15282

SMK/SMC35LIG1 NEW 3,50 3,60

R410A, функція електричного нагрівача компресора, холодна 

плазма, режим "Турбо", інтелектуальне розморожування / 

обігрів, запуск при низькій напрузі, режим "+ 8 ° C Heating 

Mode", режим "I Feel"

16929

SMK/SMC53LIG1 NEW 5,00 5,30

R410A, функція електричного нагрівача компресора, холодна 

плазма, режим "Турбо", інтелектуальне розморожування / 

обігрів, запуск при низькій напрузі, режим "+ 8 ° C Heating 

Mode", режим "I Feel"

27000

SMK/SMC70LIG1 NEW 6,70 7,25

R410A, функція електричного нагрівача компресора, холодна 

плазма, режим "Турбо", інтелектуальне розморожування / 

обігрів, запуск при низькій напрузі, режим "+ 8 ° C Heating 

Mode", режим "I Feel"

31509

SMK/SMC32DIG1 3,50 4,00

R410А, DC інвертер, антиформальдегідній фільтр, режим 

"Турбо", самодіагностика, виявлення витоку холодоагенту, 

авторестарт, автоматичний захист компресора,

16 065

Серія DIG1

Серія LIG1 
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Фреон R410А, INVERTER


