PPH COOL

PROPOZYCJA FIRMY

KLIMATYZATOR DO DOMU

Dzisiejsza oferta rynkowa najprostszych rozwiązań klimatyzacyjnych

Wyróżniającymi cechami tych klimatyzatorów są: pozłacane lamele

jest bardzo bogata. Najczęściej wybieraną opcją i jednocześnie najtań-

wymiennika zewnętrznego (bardzo dobre zabezpieczenie antykoro-

szą, efektywną a przy tym najłatwiejszą z punktu widzenia montażu to

zyjne szczególnie wymagane w warunkach miejskich), niski poziom

zainstalowanie klimatyzatora typu split. Każdy potencjalny nabywca

hałasu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, wysoka klasa energe-

klimatyzatora w naszym kraju zanim zdecyduje się na zakup powi-

tyczna A++, 7 prędkości wentylatora w jednostce wewnętrznej, niski

nien zdawać sobie sprawę czym kierować się w trakcie dokonywania

pobór mocy w stanie czuwania, przystosowanie do pracy całorocznej

wyboru urządzenia. Urządzenia w ofertach wielu firm na pierwszy

w trybie chłodzenia (minimalna temperatura zewnętrzna do -15°C)

rzut oka wyglądają bardzo podobnie i wg podstawowych danych

oraz wielopłaszczyznowa kierownica nawiewu powietrza z napędem

technicznych prawie się nie różnią. Istnieją jednak cechy, na które

elektrycznym zapewniająca skuteczny obieg powietrza w pomieszcze-

trzeba zwrócić szczególną uwagę zanim dokona się wyboru kierując

niu. Urządzenie fabrycznie jest przystosowane do ogrzewania powie-

tylko ceną.

trza do temperatury minimalnej na zewnątrz -20°C, czyli

Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, co już determinuje

w warunkach klimatycznych naszego kraju praktycznie może praco-

podstawowe funkcje urządzenia. Klimatyzator w polskim klimacie

wać całą zimę jako źródło ciepła.

nie powinien spełniać tylko funkcji chłodzenia, powinien być wyko-

Ze względu na zdolność do pracy całorocznej klimatyzator YWHJZH

rzystywany również do ogrzewania pomieszczenia. Sezon letni jest

stanowi dobrą ofertę do pomieszczeń technicznych wymagających

w Polsce krótki i walor chłodzenia to nie największa zaleta, natomiast

utrzymania stałej temperatury niezależnie od pory roku.

możliwości grzewcze klimatyzatora jako pompy ciepła są nie do prze-

Urządzenia z 24-miesięczną gwarancją o wydajnościach chłodniczych

cenienia. Klimatyzator w okresach wiosny i jesieni oraz lekkiej zimy

nominalnych od 2,5 kW do 7 kW są dostępne w magazynie firmy

stanowi efektywne źródło ciepła i tak trzeba postrzegać zalety klima-

PPH COOL od ręki. Dodatkowe informacje takie jak katalog i ceny są

tyzatora. Ważnymi cechami oczywiście są: emisja hałasu, efektywność

dostępne na stronie www.cool.pl.

energetyczna, rodzaje filtrów powietrza oraz dodatkowe funkcje
użytkownika.
Seria klimatyzatorów ściennych YWHJZH marki YORK, ze sprężarkami DC Inverter to propozycja dla bardziej wymagających klientów
ceniących połączenie funkcjonalności, niezawodności, atrakcyjnego
wyglądu oraz oczywiście ekonomiczną pracę.
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