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Mobilní klimatizace STAC-09CPA/K STAC-12CPA/K
Model
Chlazení (DB/WB:35/24,20/12) BTU/H 9.000 12.000
Chlazení (DB/WB:35/24,20/12) W 2.650 3.320
Technická data
Chladivo R410A g 560 600
Napájení V, Hz, Ph 220-240,50,1 220-240,50,1
Příkon W 1.010 1.219
Provozní proud A 4,7 5,39
Výkon: 
EER/COP W/W 2,62 2,72
EER/COP třída A A
Výkon odvlhčování l/h 1,14 1,5
Objem nádržky l/h 3 3
Objemový průtok vzduchu m3/h 330 340
Hlučnost (Vysoké/střed./nízké otáčky) dB(A) 53/50/46 54/50/46
Rozměry a hmotnost  
Rozměry šířka x výška x délka mm 435*715*350 435*715*350
Hmotnost netto kg 29kg 30kg
Rozměry balení a celková hmotnost
Rozměry balení  šířka x výška x délka mm 485*870*395 485*870*395
Hmotnost brutto kg 33kg 34kg

Způsob ovládání
Elektronické 

+
 ovladač

Elektronické 
+ 

ovladač
Délka výfukové hadice m 1,37 1,37
Užitná plocha m2 14-21 18-26

Funkce chlazení a odvlhčování 
udělá z této jednotky milého 
pomocníka pro udržování 
ideálního klima, které je v 
prostorách bytu vyžadováno.

Mobilní klimatizace Sakura modelové řady K jsou novinkou roku 
2016. Jedná se o mobilní klimatizace moderního designu, které mají 
funkce chlazení, ventilace a odvlhčování. 

• Chlazení / ventilace /
odvlhčování

• Časovač, tichý režim
• Jednoduchá instalace

• Dálkové ovládání

• Moderní design

Instalace jednotky je snadná. 
Důležité je vyvedení teplého 
vzduchu z jednotky hadicí na 
odvod teplého vzduchu pryč z 
ochlazované místnosti (oknem, 
dveřmi, prostupem ve zdi). Po 
zapojení do elektrické sítě a 
zapnutí jednotky se klimatizace 
stává plně funkční. Příslušenství 
pro odvod teplého vzduchu 
z místnosti je součástí balení 
mobilní klimatizace.

Ovládání jednotky je možné 
provádět přímo na přístroji 
ovládacím panelem nebo pro 
pohodlnější obsluhu a více funkcí 
se jednotka ovládá pomocí 
dálkového ovladače.

Přednosti mobilních klimatizací 
modelové řady K
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