Halo
Deluxe
Elegancka
czerń?
Klimatyzatory pokojowe PREMIUM

Który Halo
wybierzesz?

Halo i Halo Deluxe to luksusowe klimatyzatory
stworzone z myślą o ludziach ceniących najwyższy
komfort i jakość w połączeniu z nieoczywistym
wzornictwem. Wykonane z wysokiej jakości
materiałów oraz zaprojektowane z myślą o
najdrobniejszym detalu odmienią każde wnętrze.

zdrowie

Klimatyzacja, która dba
o Twoje zdrowie
Zaawansowana ﬁltracja w trosce o najwyższą jakość powietrza
Jonizator powietrza

Jedna z kluczowych funkcji wpływająca korzystnie na nasz nastrój, samopoczucie oraz koncentrację podczas pracy, czy nauki.
Jonizator wyrównuje poziom jonów dodatnich i ujemnych w pomieszczeniu, dzięki czemu zapobiega rozwojowi wirusów, grzybów i
bakterii. Ponadto neutralizuje alergeny oraz nieprzyjemne zapachy.

Filtr PM 2.5

Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej
długości życia. Klimatyzatory Halo wyposażone zostały w ﬁltr PM2,5, który wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki
pyłów i usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze.

Filtr antybakteryjny

Niezastąpiony w walce z każdym rodzajem bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów, które zatrzymywane są na antybakteryjnej
powłoce umieszczonej na powierzchni ﬁltra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.

Filtr o wysokiej gęstości

Klimatyzator wyposażony jest w ﬁltr o zwiększonej gęstości, który skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu,
między innymi cząsteczki kurzu i pyłu.

Zaawansowane samooczyszczanie

Bardzo przydatna funkcja, która zapewnia czyste wnętrze urządzenia. Po zakończeniu działania w trybie chłodzenia, funkcja
samooczyszczania automatycznie osusza wymiennik ciepła w jednostce wewnętrznej z wilgoci, przygotowując ją do następnej pracy.
Zapobiega to rozwojowi bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów, utrzymując wnętrze jednostki w czystości.

komfort

Halo w dzień
i w nocy

Szeroki wachlarz trybów pracy
Tryb nocny

Automatyczna regulacja temperatury podczas snu. Klimatyzator
podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi
nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża
temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin
utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym
klimatyzator wyłącza się.

Funkcja „I FEEL”

Inteligentny odczyt temperatury „I FEEL” umożliwiający idealne
dopasowanie temperatury do warunków panujących w pomieszczeniu.

Tryb cichej pracy

Wyjątkowo cichy tryb pracy, w którym jednostka wewnętrzna
klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia
akustycznego, zapewniając optymalne warunki bez zbędnego hałasu.

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania umożliwia korzystanie z klimatyzatora przez cały rok,
nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzięki pompie ciepła, urządzenie
może ogrzewać powietrze w pomieszczeniu, będąc alternatywą dla
tradycyjnych systemów grzewczych.

Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza
w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając
temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze
warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi grzybów, pleśni i
bakterii.

technologia

Innowacyjne
rozwiązania
Inwerterowa sprężarka rotacyjna
Klimatyzator Halo oraz Halo Deluxe zaprojektowane zostały w
oparciu o najnowszą myśl technologiczną. Jednym z przełomowych
rozwiązań jest technologia inwerterowa, która gwarantuje
bezawaryjną i wydajną pracę. Najwyższe parametry techniczne
połączone z większą efektywnością energetyczną przekładają się
bezpośrednio na niższe koszty eksploatacji oraz długą żywotność
urządzeń.

Rewolucja w klimatyzacji:
nawiew powietrza 4D
Ruchome poziome i pionowe żaluzje nawiewne mogą poruszać się
automatycznie w czterech kierunkach, zapewniając wielokierunkowe
oraz równomierne rozprowadzenie klimatyzowanego powietrza w
całym pomieszczeniu.

R32

Dlaczego czynnik
chłodniczy R32?
Klimatyzatory AUX Halo i Halo Deluxe pracują
w oparciu o nowoczesny ekologiczny czynnik
chłodniczy R32. Kupując te urządzenia mamy
gwarancję, że wybieramy najbezpieczniejsze
rozwiązania zarówno dla nas jak i dla środowiska
naturalnego.

Dlaczego R32?
Niski współczynnik GWP - 675,
czyli nie niszczy warstwy ozonowej.
Podlega recyklingowi,
czyli może zostać użyty ponownie.
Wysoka wydajność,
czyli o 30% mniej czynnika w instalacji.
Większa efektywność energetyczna,
czyli oszczędność.
Mała toksyczność,
czyli bezpieczeństwo użytkowania.

wygoda

Sterowanie klimatyzatorem
z każdego miejsca
na świecie
Wbudowany moduł Wi-Fi
Klimatyzatory Halo oraz Halo Deluxe w standardzie
posiadają wbudowany moduł WI-FI.
Aplikacja posiada ogromną ilość funkcji, między
innymi programator czasowy, dzięki czemu nie ma
konieczności zakupu dodatkowych sterowników.
Sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji jest
proste i przyjemne.

Halo

Odkryj
bogactwo
funkcji

Efektowny wyświetlacz LED z
możliwością wyłączenia

Czynnik
chłodniczy R32

Technologia
inwerterowa

Wbudowany
moduł Wi-Fi

Automatyczny
restart

Tryb
TURBO

Programator
czasowy 24H

Podświetlany pilot
i wbudowany moduł WI-FI

Samooczyszczanie

Funkcja
autodiagnostyki

Tryb pracy
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Najwyższa jakość
wykonania

Filtr PM2,5

Filtr
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Jonizator
powietrza

Wyświetlacz
LED

Złocone lamele
wymiennika
jedn. zewn.

Złocone lamele
wymiennika
jedn. wewn.

Super EMC

Halo Deluxe
Efektowny wyświetlacz LED
z możliwością wyłączenia

Łopatki
z aluminium
hydroﬁlowego

Dwustronne
odprowadzenie
skroplin

Funkcja
I FEEL

Funkcja
Anti-Cold-Air

Funkcja
Anti-Fungus

Podświetlany pilot
i wbudowany moduł WI-FI

Tryb pracy
ekonomicznej

Pionowy
ruch żaluzji

Poziomy
ruch żaluzji

Funkcja
nawiewu 4D

Srebrne proﬁle jednostki
wewnętrznej i zewnętrznej

Antykorozyjna
obudowa
jedn. zewn.

Sterownik
bezprzewodowy

Tryb
chłodzenia

Tryb
ogrzewania

Czarny lustrzany
panel przedni

Tryb
wentylatora

Tryb
osuszania

Tryb pracy
automatycznej

Opcjonalne
ﬁltry
powietrza

Dane techniczne:
Model Halo

AUX-09HA

Model Halo Deluxe

AUX-12HA

AUX-18HA

AUX-24HA

AUX-09HE

AUX-12HE

AUX-18HE

AUX-24HE

Wydajność chłodnicza

[kW]

2,75

3,60

5,50

7,30

Wydajność grzewcza

[kW]

3,10

3,80

5,90

7,30

Zasilanie
Prąd roboczy

Zużycie
energii

[V~,Hz,Ph]

220-240, 50, 1

220-240, 50, 1

220-240, 50, 1

220-240, 50, 1

Chłodzenie

[A]

4,1

6,9

7,5

12,5

Ogrzewanie

[A]

5,5

5,9

9,7

11,5

Chłodzenie

[W]

930

1130

1730

2300

Ogrzewanie

[W]

1220

1240

1890

2500

[A]

8,0

9,5

12,0

16,0

Maksymalny pobór prądu
Maksymalny pobór mocy

[W]

1500

1900

2900

3700

SEER / SCOP

-

6,16 / 4,17

6,12 / 4,14

6,57 / 4,02

6,89 / 4,11

Klasa
efektywności
energetycznej

Chłodzenie

-

A++

A++

A++

A++

Ogrzewanie

-

A+

A+

A+

A+

AUX-09HA(E)/I

AUX-12HA(E)/I

AUX-18HA(E)/I

AUX-24HA(E)/I

Jednostka wewnętrzna
Przepływ powietrza

[m /h]

600

600

850

1150

Poziom ciśnienia akustycznego

[dB(A)]

38/31/27/22/19

38/32/29/23/20

41/32/31/26/23

38/36/33/31/23

Poziom mocy akustycznej

[dB(A)]

44/40/36/31/24

44/40/36/32/23

37/43/40/35/30

48/43/40/37/28

3

Wymiary jednostki wewnętrznej

[mm]

788 x 292 x 198

788 x 292 x 198

940 x 316 x 224

1121 x 329 x 231

Waga jednostki wewnętrznej

[kg]

8,0

8,5

12,0

14,0

AUX-09HA(E)/O

AUX-12HA(E)/O

AUX-18HA(E)/O

AUX-24HA(E)/O

Jednostka zewnętrzna
Czynnik
chłodniczy

Typ

-

R32

R32

R32

R32

Napełnienie fabryczne (do 5 m)

[g]

530

600

1280

1440

Dodatkowe napełnienie

[g/m]

20

20

20

30

Poziom ciśnienia akustycznego

[dB(A)]

40

42

44

45

Poziom mocy akustycznej

[dB(A)]

50

50

52

53

Wymiary jednostki zewnętrznej

[mm]

730 x 545 x 285

730 x 545 x 285

800 x 545 x 315

900 x 700 x 350

Waga jednostki zewnętrznej

[kg]

25,0

25,0

35,0

45,0

Zakres pracy
(temperatura
zewn.)

Chłodzenie

[°C]

-10

-10

-10

-10

Ogrzewanie

[°C]

-15

-15

-15

-15

HA - model Halo
HE - model Halo Deluxe
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Halo

Halo Deluxe

Zachwycająca
sylwetka

Halo – ponadczasowa i stylowa biel

Solidna konstrukcja zamknięta w zgrabnej obudowie. Delikatna
stylistyka i unikalne wzornictwo ozdobią zarówno tradycyjne jak i
w nowoczesne wnętrza.

Który Halo wybierzesz?

Halo Deluxe - kwintesencja elegancji i stylu

Smukła czarna obudowa z lustrzanym panelem dekoracyjnym,
przełamana srebrnymi proﬁlami, doda charakteru każdemu
wnętrzu. Perfekcja w każdym detalu.

Halo
Modna
biel?
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