
 
 

 
 
 

 

KLIMATIZACE 

LYS monos p  l  i   t   (  R  3 2  ) 
 (venkovní a vnitřní jednotka) 

 

 
Klimatizace LYS navazují na úspěšnou řadu ECO PLUS. 

Představují základní řadu klimatizačních jednotek a jsou 

ideální volbou pro ty, kteří očekávají spolehlivý produkt      

za příznivou cenu. Jednotky se vyznačují snadnou instalací 

a jsou opatřeny speciální povrchovou vrstvou venkovního 

výměníku pro zajištění zvýšené odolnosti v náročných 

podmínkách.  

 
Technická specifikace a výhody:  

tichý chod 

kompaktní rozměry              

provoz od -15 °C           

moderní ekolog. chladivo R32 

zapuštěný estetický LED displej 

sezónní faktor chlazení SEER:  A++  

 
 

Model (objednací kód) YDL26R YDL35R YDL53R YDL70R 

 Režim chlazení 

Chladící výkon (35 °C / 27 °C) 2,5 (0,5–3,2) kW 3,2 (0,9–3,6) kW 4,6 (1,0–5,3) kW 6,2 (1,8–6,9) kW 

Energetická třída chlazení A++ 
 

 Režim vytápění 

Topný výkon (20 °C / 7 °C) 2,8 (0,5–3,5) kW 3,4 (0,9–4,0) kW 5,2 (1,0–5,6) kW 6,5 (1,3–7,0) kW 

Energetická třída vytápění 

(průměrné klima) 
A+

 
 

Elektro 
 

Napájení 230V 1f 50Hz 
 

Jmenovitý proud 3,2 A 4,4 A 5,9 A 7,6 A 

 Chladivový okruh 

Množství chladiva R32* 500 g 550 g 750 g 1 230 g 

Max. délka potrubí 

/ převýšení 

15 m 

10 m  

15 m 

10 m 

25 m 

10 m 

25 m 

  10 m 

Dimenze potrubí  9,53 / 6,35 mm 12,7 / 6,35 mm 

 Provozní rozsah 

Provozní rozsah -15 až 43 °C 
 

 Rozměry a hmotnost 

Venkovní jednotka (š x v x h)   732 x 550 x 330 mm, 
25 kg 

732 x 550 x 330 mm, 

25 kg 
732 x 550 x 330 mm, 

26,5 kg 
873 x 555 x 376 mm, 

25 kg 

Vnitřní jednotka (š x v x h) 698 x 250 x 182 mm,   
7,5 kg 

773 x 250 x 185 mm,   
8,0 kg 

972 x 300 x 225 mm,   
13,5 kg 

972 x 300 x 225 mm,   
14,0 kg 

* předvyplněno pro délku propojovacího potrubí: 5 m 

Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, vnější teplota 35 °C DB / 24 °C WB 

Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, vnější teplota 7 °C DB / 6 °C WB 
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