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DC Inverter to nowa linia klimatyzator·w LENNOX znacznie redukujŃcych koszty eksploatacji.
Pğynna regulacja wydajnoŜci powoduje, Ũe klimatyzatory LENNOX potrafiŃ zachowaĺ optymalnŃ
temperaturň w pomieszceniu zuŨywajŃc ok. 50% mniej energii elektrycznej.

Klimatyzator naŜcienny ecorelax

DC Inverter System
Dziňki zaawansowanej technologii 
model DC Inverter System stağ siň
StraŨnikiem Energii. Pğynna regulacja
wydajnoŜci sprňŨarki zapewnia bardzo
cichŃ pracň urzŃdzenia nawet podczas 
jego pracy z maksymalnŃ wydajnoŜciŃ.

DC Inverter System to doskonağy 
wyb·r dla badziej wymagajŃcych 
klient·w. System filtracji PUR AIR
zapewnia wysokŃ jakoŜĺ powietrza.

dc inverter

oszczňdnoŜĺ energii do 50%   



Auto-Restart

R410A

Nierdzewna obudowa agregatu
Obudowa jednostki zewnňtrznej
wykonana jest z ocynkowanej i  
lakierowanej blachy stlowej, co czyni
jŃ odpornŃ na warunki atmosferyczne.

Ğatwe czyszczenie panelu czoğowego
Prosty demontaŨ panelu czoğowego 
jednostki wewnňtrznej umoŨliwia
dokğadne jego umycie. 

Osğona zawor·w serwisowych
Praktyczna osğona zawor·w 
serwisowych zabezpiecza je przed 
mechanicznym uszkodzenim.

Funkcja AUTO-Restartu
W przypadku przerwy w dopğywie 
energii klimatyzator zapamiňtuje 
bieŨŃce ustawienia i rzywraca je
automatyczne po wznowieniu energii.
 
 
Tryb pracy nocnej
Klimatyzator bňdzie automatycznie 
ppodnosiğ (chğodzenie) lub obniŨağ (grzanie) 
temperaturň w pomieszczeniu o Ñ 2 oC.
Funkcja zapewnia utrzymanie komfortowej 
temperatury i oszczňdnoŜĺ energii. 

R410A to ekologiczny czynnik
chğodniczy
W celu ochrony naszego Ŝrodowiska 
w klimatyzatorach firmy LENNOX
zastosowany zostağ nowy, przyjazny
Ŝrodowisku czynnik chğodniczy R410A. 

Dwukierunkowy nawiew powietrza
Dziňki specjalnej konstrukcji Ũaluzji
i sterowaniu urzŃdzenia posiadajŃ
unikalny dwukierunkowy system nawiewu.

System cichego przepğywu  powietrza

 

DC Inverter System
Pğynna regulacja wydajnoŜci sprňŨarki 
znacznie  redukuje zuŨycie energii, co
wpğywa na niŨsze koszty eksploatacji. 

Saving up to 

50%
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 System filtracji "PURE AIR"

“pure air” ecorelax System filtracji

System filtracji "PURE AIR"
System filtrowania PURE AIR zapewnia
wysokŃ jakoŜĺ powietrza dziňki czterem
typom filtr·w skutecznie dezaktywujŃce
nieporzŃdane czŃsteczki.
Å Filtr z wňglem aktywnym (1): usuwa 
r·Ũnorodne zapchy oraz szkodiwe gazy;
Å Filtr elektrostatyczny (2): wychwytuje
mağe czŃsteczki zanieczyszczeŒ oraz
dymy.    
Å Kataliztor Ŝwietlny (3): absorbuje i 
neutralizuje zapachy, wirusy oraz opary
chemikali·w.

Å Filtr PLAZMOWY (4): Technologia 
jonowa stworzona przez InŨynier·w Lennox 
uwalnia do poietrza wiŃzki jonowe, kt·re
szybko i efektywnie oczyszczajŃ kaŨdy zakŃtek
pomieszcenia. Jony generowae przez PLAZMŇ
szybko otaczajŃ a nastňpnie 
unieszkodliwiajŃ zarodniki pleŜni.RedukujŃ takŨe
generowany przez pleŜŒ zapch. 

Bardzo skuteczny w zwalczaniu dymu 
papierosowego.

Zanieczyszczone powietrze

 generating
plasma

elektrostatyczny
filtr

świeŨe
powietrze

high
electric
voltage
.eld dust electroded

czŃsteczki 
i zapachy



Czteropaszczyznowy wymiennik
Zastosowanie czteropaszczyznowego
wymiennika pozwoliğo na powiňkszenie
powierzchni wymiany ciepğa o ponad 30%
w por·wnaniu z konwencjonalnymi 
modelami, co w znaczny spos·b wpğynňğo
na wzrost sprawnoŜci urzŃdzenia.Dziňki
zastosowaniu funkcji samodiagnozy, bğňdy
w pracy urzŃdzenia wykrywane sŃ przez
mikroprocesor i wyŜwietlane bezpoŜrednio
na wyŜwietlaczu jednostki wewnňtrznej.
Funkcja ochrony uniemoŨliwia uruchomienie 
klimatyzatora, zabezpieczajac je w ten spos·b
przezd uszkodzeniem

Wysoka efektywnoŜĺ
Dziňki zastosowaniu najlepszych sprňŨarek
o wysokich wydajnoŜciach, wsp·ğczynnik
EER kwalifikuje urzŃdzenia do klasy 
EUROVENT A, w znacznym stopniu  
redukujŃc zuŨycie energii elektrycznej.



Zakres wydajnoŜci
 2,6 - 5,3 kW

Dane techniczne



IHM 09N IHM 12N IHM 18N
2,60 3,50 5,30
3,00 4,10 6,20
0,81 1,05 1,72
0,81 1,13 1,79
3,26 3,35 3,07
3,62 3,63 3,46

A A B
DC Inverter DC Inverter Inverter

230 / I 230 / I 230 / I

3,3 5,1 7,5
3,5 5,2 7,7

500/430/370 580/500/420 800/700/600
1.700 1.900 2500

37/34/30 40/35/30 44/40/37
51 54 58

1/4" 1/4" 1/4"
3/8" 3/8" 1/2"

5 5 8
10 10 15

250 x 710 x 195 265 x 790 x 195 293x920x224
590 x 760 x 285 590 x 760 x 285 695x845x335

7,5 9 13
35 38 43

45 - (– 5) 45 - (–5) 45 - (0)
24 - (– 15) 24 - (– 15) 24 - (– 15)

Pompa ciepğa - model naŜcienny Inverter -ecorelax R410A

MODEL
WydajnoŜĺ chğodnicza                          kW
WydajnoŜĺ grzewcza                          kW
ZuŨycie energii elektrycznej przy chğodzeniu            kW
ZuŨycie energii elektrycznej przy grzaniu                 kW
EER W
COP W
Klasa energetyczna
Typ urzŃdzenia
Zasilanie elektryczne: 50 Hz V/f
SprňŨarka                 Typ rotary rotary rotary
PrŃd pracy          Chğodzenie A

Grzanie      A 
Przepğyw powietrza                  wewnňtrzna jednostka m3/h

zewnňtrzna jednostka m3/h
Poziom gğoŜnoŜci                     wewnňtrzna jednostka dB (A)

zewnňtrzna jednostka           dB (A)
Ø średnice zawor·w                                                               Ciecz

Gaz
DğugoŜĺ linii chğodniczych        Max. r·Ũnica poziom·w           m   
DğugoŜĺ linii chğodniczych otal Max.dğugoŜĺ linii chğodnczych m
WYMIARY
Wymiary                                  Jednostka wewnňtrzna H x L x D (mm)

Jednostka zewnňtrzna         H x L x D (mm)
Waga                                       Jednostka wewnňtrzna kg

Jednostka zewnňtrzna           kg
PARAMETRY PRACY
Chğodzenie                      Max. - Min. °C
Grzanie                      Max. - Min. °C
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BELGIEN, LUXEMBURG
www.lennoxbelgium.com

CZECH REPUBLIC
www.lennox.cz

FRANCE
www.lennoxfrance.com

GERMANY
www.lennoxdeutschland.com

UNITED KINGDOM
www.lennoxuk.com

IRELAND
www.lennoxireland.com

NETHERLANDS
www.lennoxbenelux.com

POLAND
www.lennoxpolska.com

PORTUGAL
www.lennoxportugal.com

RUSSIA
www.lennoxrussia.com

SLOVAKIA
www.lennoxdistribution.com

SPAIN
www.lennoxspain.com

UKRAINE
www.lennoxrussia.com

OTHER COUNTRIES
www.lennoxdistribution.com

ECORELAX

www.lennoxeurope.com




