
T U T V U S T U S Ü L E VA A D E

BreezeleSS+ seeria siseseadmel on 7928 mikroavaga 

TwinFlap topelt õhulabad, et jahedat õhku ruumis 

ühtlaselt hajutada. BreezeleSS+ on esimene ja senini 

ainus kliimaseade, millel on külgmised õhuavad. Need 

S-kujulised avaused töötavad koos õhulabadega, et

tagada optimaalne õhuvool ja parandada selle hajumist.

Küttevõimsuse efektiivsus A+++

Ilma tuuleta efekt

Ülimalt vaikne (21dB)

Mitmefunktsiooniline juhtpaneel ja võimalus juhtida internetist

Väliosa tolmust puhastav funktsioon

Ainus külgväljundiga kliimaseade

Stiilne moodsa kujundusega sise- ja välisseade



T E H N I L I S E D N Ä I TA J A D

iECO režiim

Kliimaseadmel on iECO ülitõhus inver-

tersüsteemiga energiasäästutehnoloogia. 

Võite lubada mõnusat jahedust/kütet, 

säästes samal ajal kaheksa tunni jooksul 

kuni 60% energiat.

Ümbruse tajumine

Kaugjuhtimispuldi sisse ehitatud tem-

peratuuriandur tunnetab ümbritsevat 

temperatuuri. Nii saab seade toatempe-

ratuuri täpsemalt reguleerida.

Sisemoodul näitab veakoodi „EC”  ja 

peatub automaatselt, kui avastatakse 

jahutusagendi leke. See funktsioon ai-

tab paremini kaitsta kompressorit, mida 

kõrge temperatuur jahutusagendi lekke 

korral kahjustab.

Mitu käiku

Valikus kolm töövõimsust: 50%, 75% ja 

100%. See võimaldab energiatarbimist 

oma soovi järgi reguleerida.

Värskendav õhk

Kui seade alustab kütmist, reguleeritakse 

ventilaatori kiirust nii, et see ei puhuks 

välja külma õhku. Nii välditakse tekkida 

võivat ebamugavust.

Vaikne režiim

Selles režiimis vähendatakse müra mini-

meerimiseks nii õhuvoolu kui ka venti-

laatori kiirust. Nii saate öösel rahulikult 

magada.

Öörežiim

Öörežiim võimaldab kliimaseadmel esi-

mese kahe tunni jooksul automaatselt 

tõsta või langetada temperatuuri 1˚C 

tunnis. Seejärel on seade järgmise viie 

tunni jooksul stabiilne, pärast seda lülitab 

ennast välja.

3D-õhuvool

Deflektorid liiguvad automaatselt igas 

suunas, et tasakaalustatud õhuvool 

jõuaks ruumi igasse nurka.

Temperatuuri kompenseerimine

See funktsioon aitab tasakaalustada 

temperatuurierinevused siseosa ja 

kontrollitava ruumi vahel, lähtuvalt 

juhtpuldist ja siseosast mõõdetavatest 

temperatuuri väärtustest.

Jahutusagensi lekke tuvastamine



T E H N I L I S E D N Ä I TA J A D

Automaatne isepuhastus

Jahutusribisid puhastatakse ja kuivata-

takse automaatselt, et tagada värske õhk 

ning pikendada kliimaseadme eluiga.

Automaatse taaskäivitamise 
funktsioon

Kui kliimaseade voolukatkestuse tõttu 

ootamatult välja lülitub, taaskäivitub see 

automaatselt eelneva seadistusrežiimiga.

Väga tihe filter

Tihe filter eraldab siseõhust tolmu ja kah-

julikke osakesi.

Horisontaalne automaatne 
suunamuutus

Kui seade uuesti käivitatakse, liigub ho-

risontaalse sulguri nurk automaatselt 

samasse asendisse, nagu oli varem.

Juhtmega juhtimine

Juhtmega puldi saab seina külge kinnitada, 

et vajaduse korral oleks juhtimislahendus 

püsivalt paigaldatud.

WiFi-moodul

Kliimaseadet saab hõlpsasti nutitelefoni 

kaudu juhtida: paari lihtsa liigutusega sis-

se ja välja lõlitada, valida sobiva režiimi 

või muuta temperatuuri.



S -T I I VA  K U J U N D U S

BreezeleSS+ külgmised S-kujulised õhuavad viivad 

kliimaseadmete kujundamise täiesti uuele tasemele. 

Tiibade külgmised väljalaskeavad võimaldavad 

suuremal õhukogusel siseneda ruumi mitte ainult 

eestpoolt, vaid ka külgedelt. Seega jõuab mõnus 

jahe õhk toa igasse nurka.

M I K R O AVA G A  Õ H U L A B A D

Mikroavade maatriks suudab tuule maagiliselt 

eemaldada. Kõik kahel õhulabal paiknevad 7928 

mikroava on mõeldud jaheda õhu pehmendamiseks. 

Kui jahe õhk need läbib, muundub see tuhandeteks 

märkamatuteks pisikesteks õhuosakesteks, mis 

langetavad toatemperatuuri tuult tekitamata.

Ü L I M A LT  VA I K N E

Õhuväljalaskeava ja ventilaatori täiesti uue 

konstruktsiooni tõttu on õhuvool väga sujuv. See 

tagab vähem töömüra: 21 dB. Saate nautida mõnusat 

jahedust äärmiselt rahulikus õhkkonnas.
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