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Moderní, vynikající design  
AirComfort se hodí do každého 
interiéru a sofistikované funkce 
klimatizačního zařízení zajišťují 
pohodlí při jeho využívání.

Klimatizační zařízení AirComfort 
byla vytvořena pro zlepšení 
pobytu v kancelářských 
prostorách a doma. Široká 
nabídka zaručuje optimální výběr 
zařízení pro každou místnost.
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Suchý a čistý vzduch 
díky odvlhčovačům

Ohřejte se  
a šetřete

Díky odvlhčovačům 
Electrolux lze v každé 
domácnosti vytvořit zdravé 
a pohodové mikroklima. 
Zásluhu na tom má textilní 
antibakteriální filtr, který 
snižuje vlhkost a čistí vzduch. 

Umístění odvlhčovače 
v koupelně navíc pomáhá 
urychlit sušení oblečení.

Veškeré pohodlí 
pro každého

S hrdostí představujeme sadu 
AirComfort. Její jednotky vytvoří 
v interiéru komfortní klimatické 
podmínky. Využití invertorové 
technologie zajišťuje maximální 
úsporu energie, a stylový design 
zařízení se postará o to, aby ideálně 
zapadlo do jakéhokoli interiéru.

Sada AirComfort Úvod

Všechna klimatizační zařízení 
Electrolux jsou vybavena 
technologicky vyspělým 
invertorovým motorem, který 
umožňuje udržovat v místnosti 
optimální rovnoměrnou teplotu 
s možností plynulé regulace 
intenzity cirkulace vzduchu.

Jedná se o dokonalé řešení 
nejen z hlediska tepelné 
pohody, ale také s ohledem 
na úsporu energie.

Invertorová technologie 
zaručuje o 50 % nižší spotřebu 
energie ve srovnání se 
zařízeními bez regulace 
cirkulace vzduchu.

Klimatizační zařízení 
Electrolux nejen ochlazují, 
ale také hřejí. Tepelná 
čerpadla se speciální zimní 
sadou Winter Kit zajišťují 
ekonomický ohřev dokonce 
i v případě mimořádně 
studené zimy. 

Díky využití venkovního 
tepla (dokonce při teplotě 
−20 °C) produkují, na rozdíl 
od tradičních systémů, 2krát 
až 3krát více energie, než 
spotřebovávají. Jsou zároveň 
úsporná a ekologická.

Seznamte se se sadou 
AirComfort

Pociťte rozdíl
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Sada AirComfort 

Zařízení Free Match představují 
mimořádnou řadu klimatizačních 
systémů uvedených firmou 
Electrolux na přelomu let 2014 
a 2015. Úspěšně se uplatňují 
v bytech, v domech, a také 
v průmyslových objektech. 

Free Match
Mimořádné výhody

NOV INKA

Free Match

2  Funkce Follow-me
Čidlo na ovladači 
umožňuje snadné zjištění 
a přizpůsobení teploty bez 
ohledu na to, kde v místnosti 
se nachází.

Pro větší pohodlí se vyplatí 
mít ho stále u sebe. 

1  Funkce Sleep
Pokud využíváte funkci 
Sleep, bude se v místnosti 
udržovat optimální teplota 
při současné minimální 
spotřebě energie.

Úspora místa – sestava Free Match 
nabízí projektantům i klientům více 
možností při navrhování instalace.

Volnost – možnost volby mezi 
různými typy vnitřních jednotek 
(kazeta, kanálová jednotka, závěsná 
jednotka).

Snadná montáž – díky 
standardizovaným prvkům, 
které sestava obsahuje.

Energetická úspornost – elektronická  
regulace zaručuje vysokou účinnost 
a nízkou spotřebu energie na úrovni  
energetické třídy A nebo A+  
(při zachování jednotné konfigurace*).

Klimatizační jednotky Free Match – konfigurace jednotek 

EXO27HEIWE

2 jednotky 3 jednotky 4 jednotky

9+9 9+9+9 -

9+12 9+9+12 -

12+12 9+12+12 -

- 12+12+12 -

Klimatizační jednotky Free Match – konfigurace jednotek 

EXO36HEIWE

2 jednotky 3 jednotky 4 jednotky

9+9 9+9+9 9+9+9+9

9+12 9+9+12 9+9+9+12

12+12 9+12+12 9+9+12+12

- 12+12+12 -

Příklad sestavy klimatizačních 
jednotek Free Match

*  Součástí vybrané konfigurace jsou pouze kazety nebo závěsné jednotky 
nebo kanálová klimatizační zařízení, např. 2 nebo 3 kazety.

1

2
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Sada AirComfort 

Vzhledem k využití invertorové 
technologie jsou tepelná 
čerpadla EcoHeat energeticky 
úsporná a šetří životní prostředí. 
Díky dodatečnému vybavení 
zimní sadou Winter Kit 
spolehlivě pracují i při venkovní 
teplotě -20 °C.

Sada EcoHeat
Tepelná čerpadla 

EcoHeat

Energie navíc
Vzduchové tepelné 
čerpadlo generuje 2–3 
krát více tepelné energie 
než samo spotřebovává 

pro její vytvoření.
Sada EcoHeat tak snadno splňuje 
nové nařízení platné od roku 2013, 
týkající se spotřeby energie. 

Kontrola 24/7
Speciální aplikace na chytrém 
telefonu umožňuje dálkovou 
kontrolu fungování 
klimatizačních zařízení. 
Naprogramované funkce 

zaručí pohodové klima, které pocítíte 
už při otevírání dveří. 

Electrolux je značka se skandinávským 
rodokmenem. Naše zkušenosti 
se zvládáním obtížných zimních 
podmínek jsme využili při vývoji 
sady EcoHeat. Zimní sada Winter Kit 
zaručuje spolehlivý a energeticky 
úsporný provoz (k dispozici jsou 
zařízení energetické třídy A++) 
dokonce i v podmínkách, kdy 
venkovní teplota klesne k −20 °C. 
Naše sada nabízí široký výběr 
kompaktních a stylových topných 
zařízení s výkonem 9 a 12 tis. BTU*.

*  British Thermal Unit (BTU) – britská jednotka tepla – jednotka energie. 
Jeden BTU znamená množství energie potřebné k ohřátí nebo ochlazení 
jedné libry vody o jeden stupeň Fahrenheita. 

2  Vysoký výkon, tichý provoz
Díky tomu, že klimatizační jednotka 
EcoHeat pracuje při úrovni hluku 
pouhých 22 dB, představuje řešení 
vhodné i pro ložnice. Je navíc vybavena 
diskrétním nasvícením, které je viditelné 
pouze během používání ovladače.

3  Zdokonalená filtrace
Během odstraňování prachu 
a mikroskopických nečistot filtr s aktivním 
uhlíkem (Active Carbon) odstraňuje také 
nepříjemné pachy. Iontový plazmový filtr 
ničí roztoče, alergeny a bakterie, a vytváří 
tak čisté a zdravé prostředí.

1  P jako perfektní
Tepelná čerpadla s označením „P“ 
splňují kritéria pro fungování a odolnost 
stanovenou švédským Ústavem pro 
technický výzkum.

8 9
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EcoCoolSada AirComfort Klimatizační jednotky

Klimatizační jednotky EcoCool 
mají zdokonalené funkce, 
které zlepšují jejich účinnost 
a pohodlí při používání. 
Moderní filtry zajišťují, 
že vzduch v domácnosti 
bude vždy čistý a čerstvý.

3  Úspora energie
Pokročilá invertorová 
technologie umožňuje šetřit 
energii. Účinnost chlazení 
je na úrovni třídy A++ (SEER), 
ohřev je na úrovni třídy A+ 
(SCOP v průměru).

1   Neviditelný displej
Bílý LED displej je mimořádně 
diskrétní. Pokud si budete 
přát, tak můžete skrýt i tento 
detail – stačí zmáčknout 
tlačítko.

2  Tichý provoz
Klimatizační jednotky 
EcoCool pracují velmi 
účinně a přitom nezvykle 
tiše – mohou pracovat 
dokonce na úrovni 22 dB! 
Díky tomu se ideálně hodí 
např. i do ložnic.

Perfektní čistota
V iontových plazmových 
filtrech (Cold Plasma) 
vzduch prochází elektrickým 
polem, který ho přeměňuje 
na plazmu. Díky tomu jsou 
z 95 % odstraněny prachové 
částice nebo kouř. Udržuje 
se tak čerstvější a zdravější 
vzduch při minimální péči 
o údržbu zařízení.

Noční pracovní režim
Pro větší pohodlí a úsporu 
energie při práci v noci 
se teplota v místnosti 
automaticky přizpůsobuje 
vašemu spánkovému rytmu.

Kontrola 24/7
Speciální aplikace 
na chytrém telefonu 
umožňuje dálkovou kontrolu 
fungování klimatizačních 
zařízení. Naprogramované 
funkce zaručí pohodové 
klima, které pocítíte už při 
otevírání dveří. 

Filtr Bio-Hepa
Nový filtr pohlcuje prach 
a čistí vzduch, a bakteriocidní 
prostředek potlačuje 
množení mikroorganizmů.

Filtr s aktivním uhlíkem
Filtr odstraňuje nepříjemné 
zápachy a osvěžuje vzduch. 
Účinkuje jak na obyčejný 
kouř, tak na kouř z cigaret, 
plyny nebo jiné nepříjemné 
pachy.

Snadné provozování
Zařízení EcoHeat nevyžadují 
mnoho pozornosti – stačí 
je nechat dvakrát ročně 
zkontrolovat certifikovaným 
technikem. Každé tepelné 
čerpadlo má dvojitý 
kompresor, který zaručuje 
vysokou výkonnost zařízení, 
nižší úroveň hluku a delší 
životnost. 

Sada EcoCool
Klimatizační 
jednotky

Různé rozměry klimatizačních 
jednotek zaručují nalezení takového 
zařízení, které se bude perfektně hodit 
do jakékoli místnosti.
Pro celou sadu EcoCool je příznačný 
moderní a stylový design. 
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1  Funkce Follow-me
Čidlo na ovladači 
umožňuje snadné zjištění 
a přizpůsobení teploty bez 
ohledu na to, kde v místnosti 
se nachází.
Pro větší pohodlí se vyplatí 
mít ho stále u sebe. 

2  Zdokonalená filtrace
Během odstraňování prachu 
a mikroskopických nečistot 
odstraňuje filtr s aktivním 
uhlíkem (Active Carbon) také 
nepříjemné pachy. Iontový 
plazmový filtr ničí roztoče, 
alergeny a bakterie, vytváří 
čisté a zdravé prostředí.

3  Ochlazování turbo 
Pokud chcete místnost 
vychladit opravdu rychle, stačí 
využít funkci turbo cirkulace 
vzduchu.

Sada AirComfort Klimatizační jednotky

Sada ComfortCool
Klimatizační jednotky

V nabídce ComfortCool jsou klimatizační 
jednotky s různou výkonností – od 9 tis.  
do 22 tis. BTU. Lze proto snadno 
zvolit vhodné zařízení jak do velké 
komerční místnosti, tak také do menších 
obytných prostor. A navíc moderní 
křivky našich jednotek skvěle zapadnou 
do současných interiérů. 

více na str. 22

ZÁRUKY

AKCE!

let

Sada AirComfort Klimatizační jednotky Multisplit

více na str. 22 

1  Úspora energie
Pokročilá invertorová 
technologie umožňuje šetřit 
energii. Účinnost chlazení 
je na úrovni třídy A++ (SEER), 
ohřev je na úrovni třídy A+ 
(SCOP v průměru).

2  Filtr Bio-Hepa
Nový filtr pohlcuje prach 
a čistí vzduch, a baktericidní 
prostředek potlačuje množení 
mikroorganizmů.

3  Ochlazování turbo
Pokud chcete místnost 
vychladit opravdu rychle, 
stačí využít funkci turbo 
cirkulace vzduchu.

Sada klimatizačních jednotek 
ComfortCool Multi umožňuje řídit 
teplotu v různých místnostech v domě. 
Možnost volby zařízení s různou 
výkonností – od 18 tis. až do 24 
tis. BTU – zajišťuje, že klimatizační 
jednotky se systémem Multi jsou 
vhodné jak pro mezonetové byty, 
tak také pro dvoupodlažní domy.

Sada ComfortCool Multi
Klimatizační jednotky 
Multisplit 

ZÁRUKY

AKCE!
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Sada AirComfort Mobilní klimatizační jednotky

Mobilní klimatizační jednotky sady 
Cooling účinně ochlazují vzduch 
na ploše od 11 do 24 m2.

3  Ochlazování turbo
Pokud chcete místnost 
vychladit opravdu rychle, 
stačí využít funkci turbo 
cirkulace vzduchu.

1   Noční provozní režim
Pro větší pohodlí a úsporu 
energie při práci v noci 
se teplota v místnosti 
automaticky přizpůsobuje 
vašemu spánkovému rytmu.

2  Snadná obsluha
Přehledný řídící panel 
s pohodlnými tlačítky, LED 
displej a časovač – vše pro 
pohodlný provoz. Ještě větší 
pohodlí – nastavení můžete 
měnit pomocí ovladače 
a přitom si v pohodlí číst 
knihu na pohovce.

Sada Cooling 
Mobilní klimatizační 
jednotky 

Sada AirComfort Odvlhčovače

Odvlhčovače ComfortDry zkondenzují 
během 24 hodin až 20 l vody 
a současně při tom čistí vzduch 
pomocí antibakteriálních textilních filtrů. 

3  Digitální displej
Čitelné ukazatele informují 
o tom, kdy je nádržka plná.

2  Časovač (24 h)
Zařízení lze naprogramovat 
v souladu s individuálními 
potřebami a životním stylem 
uživatele.

1  Čistý vzduch
Čištění vzduchu pomocí 
ionizace.

Sada ComfortDry
Odvlhčovače
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Kazetové klimatizační 
jednotky Free Match 

EXC09JEIWI
chladicí výkon (kW) 2,63

výkon ohřevu (kW) 2,93

průtok vzduchu (m3/h) 680/580/450

příkon/odběr proudu – chlazení (kW/A) 0,40/0,18

příkon/odběr proudu – ohřev (kW/A) 0,40/0,18

úroveň akustického tlaku dB(A) 45/40/35

napájení (V/Hz) 220-240 V,50 Hz

třída energetické účinnosti SEER/SCOP A+/A

teplota okolí pro vnitřní jedn.  
(chlazení/ohřev) (°C)

od +17 do +32/od 0 
do +30

průměr potrubí kapalina/plyn (mm/coul)
Ø6,35/Ø9,52 

(1/4"/3/8")

rozměry š×h×v (mm) 570×570×260

rozdíl úrovní – venkovní j. výše než vnitřní / 
venkovní j. níže než vnitřní (m) 10/15

rozdíl úrovní mezi vnitřními j. (m) 10

délka vedení pro jednotlivou jednotku (m) 25

hmotnost netto/brutto (kg) 16/20

poznámky/funkce

Ovladač,  
povinný panel 

pro kazetu 
EXC650EIWA

EXC12JEIWI
chladicí výkon (kW) 3,51

výkon ohřevu (kW) 3,80

průtok vzduchu (m3/h) 720/620/510

příkon/odběr proudu – chlazení (kW/A) 0,40/0,18

příkon/odběr proudu – ohřev (kW/A) 0,40/0,18

úroveň akustického tlaku dB(A) 46/41/37

napájení (V/Hz) 220-240V, 50Hz

třída energetické účinnosti SEER/SCOP A/A

teplota okolí pro vnitřní jedn.  
(chlazení/ohřev) (°C)

od +17 do +32/od 0 
do +30

průměr potrubí kapalina/plyn (mm/coul)
Ø6,35/Ø9,52 

(1/4"/3/8")

rozměry š×h×v (mm) 570×570×260

rozdíl úrovní – venkovní j. výše než vnitřní / 
venkovní j. níže než vnitřní (m) 10/15

rozdíl úrovní mezi vnitřními j. (m) 10

délka vedení pro jednotlivou jednotku (m) 30

hmotnost netto/brutto (kg) 16/20

poznámky/funkce
Ovladač, povinný 
panel pro kazetu 

EXC650EIWA

Klimatizační jednotky  
Free Match Split 

EXI09JEIWI
chladicí výkon (kW) 2,63

výkon ohřevu (kW) 2,93

průtok vzduchu (m3/h) 620/540/440

příkon/odběr proudu – chlazení  
(kW/A)

0,48/0,21

příkon/odběr proudu – ohřev (kW/A) 0,48/0,21

úroveň akustického tlaku dB(A) 41/38/31

napájení (V/Hz) 220-240 V, 50 Hz

třída energetické účinnosti SEER/SCOP A+/A

teplota okolí pro vnitřní jedn.  
(chlazení/ohřev) (°C)

od +17 do +32/ 
od 0 do +30

průměr potrubí kapalina/plyn (mm/coul)
Ø6,35/Ø9,52 

(1/4"/3/8")

rozměry š×h×v (mm) 800×188×275

rozdíl úrovní – venkovní j. výše než vnitřní / 
venkovní j. níže než vnitřní (m) 10/15

rozdíl úrovní mezi vnitřními j. (m) 10

délka vedení pro jednotlivou jednotku (m) 25

hmotnost netto/brutto (kg) 7/9

poznámky/funkce ovladač

EXI12JEIWI
chladicí výkon (kW) 3,51

výkon ohřevu (kW) 3,8

průtok vzduchu (m3/h) 630/550/430

příkon/odběr proudu – chlazení (kW/A) 0,24/0,11

příkon/odběr proudu – ohřev (kW/A) 0,24/0,11

úroveň akustického tlaku dB(A) 43/40/31

napájení (V/Hz) 220–240 V, 50 Hz

třída energetické účinnosti SEER/SCOP A/A

teplota okolí pro vnitřní jedn.  
(chlazení/ohřev) (°C)

od +17 do +32/od 0 
do +30

průměr potrubí kapalina/plyn (mm/coul)
Ø6,35/Ø9,52 

(1/4”/3/8”)

rozměry š×h×v (mm) 800×188×275

rozdíl úrovní – venkovní j. výše než vnitřní / 
venkovní j. níže než vnitřní (m) 10/15

rozdíl úrovní mezi vnitřními j. (m) 10

délka vedení pro jednotlivou jednotku (m) 30

hmotnost netto/brutto (kg) 7/9

poznámky/funkce ovladač

Přehled produktů
Základní vlastnosti klimatizačních jednotek AirComfort

Přiklad sestavy klimatizačních zařízení  
Free Match

Kanálové klimatizační 
jednotky Free Match

EXU09JEIWI
chladicí výkon (kW) 2,63

výkon ohřevu (kW) 2,93

průtok vzduchu (m3/h) 700/600/500

příkon/odběr proudu – chlazení (kW/A) 0,30/0,13

příkon/odběr proudu – ohřev (kW/A) 0,30/0,13

úroveň akustického tlaku dB(A) 41/38/34

napájení (V/Hz) 220-240 V, 50 Hz

třída energetické účinnosti SEER/SCOP A+/A

teplota okolí pro vnitřní jedn.  
(chlazení/ohřev) (°C)

od +17 do +32/od 0 
do +30

průměr potrubí kapalina/plyn (mm/coul)
Ø6,35/Ø9,52 

(1/4"/3/8")

rozměry š×h×v (mm) 700×635×210

rozdíl úrovní – venkovní j. výše než vnitřní /
venkovní j. níže než vnitřní (m) 10/15

rozdíl úrovní mezi vnitřními j. (m) 10

délka vedení pro jednotlivou jednotku (m) 25

hmotnost netto/brutto (kg) 18/22,8

poznámky/funkce ovladač

EXU12JEIWI
chladicí výkon (kW) 3,51

výkon ohřevu (kW) 3,80

průtok vzduchu (m3/h) 780/610/520

příkon/odběr proudu – chlazení (kW/A) 0,40/0,17

příkon/odběr proudu – ohřev (kW/A) 0,40/0,17

úroveň akustického tlaku dB(A) 43/39/35

napájení (V/Hz) 220-240 V, 50 Hz

třída energetické účinnosti SEER/SCOP A/A

teplota okolí pro vnitřní jedn.  
(chlazení/ohřev) (°C)

od +17 do +32/od 0 
do +30

průměr potrubí kapalina/plyn (mm/coul)
Ø6,35/Ø9,52 

(1/4"/3/8")

rozměry š×h×v (mm) 700x635x210

rozdíl úrovní – venkovní j. výše než vnitřní / 
venkovní j. níže než vnitřní (m) 10/15

rozdíl úrovní mezi vnitřními j. (m) 10

délka vedení pro jednotlivou jednotku (m) 30

hmotnost netto/brutto (kg) 19,5/ 24,5

poznámky/funkce ovladač

Klimatizační jednotky 
Free Match agregáty

EXO27HEIWE
chladicí výkon (kW) 7,91

výkon ohřevu (kW) 8,80

počet vnitřních jednotek 1 až 3

příkon/odběr proudu – chlazení (kW/A) 0,75-2,47/3,3-10,80 

příkon/odběr proudu – ohřev (kW/A) 1,25-3,28/3,2-10,3

úroveň akustického tlaku dB(A) 61–62

napájení (V/Hz) 220-240 V, 50 Hz

třída energetické účinnosti SEER/SCOP A+/A

teplota okolí pro vnitřní jedn.  
(chlazení/ohřev) (°C)

od -15 do +50/ 
od -15 do +24 

počet přípojek/průměr potrubí kapal./plyn 
(mm/coul)

3×Ø6,35/Ø9,52 
(1/4"/3/8")

rozměry š×h×v (mm) 900×315×860

rozdíl úrovní – venkovní j. výše než vnitřní / 
venkovní j. níže než vnitřní (m) 10/15

rozdíl úrovní mezi vnitřními j. (m) 10

maximální délka instalace (m) 45

hmotnost netto/brutto (kg) 62/67

konfigurace pro 2 vnitřní jednotky
9+9  
9+12  
12+12

konfigurace pro 3 vnitřní jednotky

9+9+9  
9+9+12  
9+12+12  
12+12+12

konfigurace pro 4 vnitřní jednotky netýká se

EXO36HEIWE
chladicí výkon (kW) 10,55

výkon ohřevu (kW) 12,00

počet vnitřních jednotek 1 až 4

příkon/odběr proudu – chlazení (kW/A) 0,75-2,38/5,0-14,30

příkon/odběr proudu – ohřev (kW/A) 1,57-3,33/6,8-14,50

úroveň akustického tlaku dB(A) 64–65

napájení (V/Hz) 220-240V, 50Hz

třída energetické účinnosti SEER/SCOP A/A

teplota okolí pro vnitřní jedn.  
(chlazení/ohřev) (°C)

od -15 do +50/ 
od -15 do +24

počet přípojek/průměr potrubí kapal./plyn 
(mm/coul)

4×Ø6,35/Ø9,52 
(1/4”/3/8”)

rozměry š×h×v (mm) 990×345×965

rozdíl úrovní – venkovní j. výše než vnitřní / 
venkovní j. níže než vnitřní (m) 10/15

rozdíl úrovní mezi vnitřními j. (m) 10

maximální délka instalace (m) 60

hmotnost netto/brutto (kg) 78/88

konfigurace pro 2 vnitřní jednotky
9+9  
9+12  
12+12

konfigurace pro 3 vnitřní jednotky

9+9+9  
9+9+12  
9+12+12  
12+12+12

konfigurace pro 4 vnitřní jednotky
9+9+9+9  
9+9+9+12  
9+9+12+12
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Klimatizační jednotky 
ComfortCool

EXI12HD1WI/E
chladicí výkon (kW) 3,8

výkon ohřevu (kW) 3,5

výkon (BTU) 12 000

SEER 5,8

SCOP průměr 3,8
třída energetické účinnosti
chlazení SEER A+
ohřev (SCOP průměr) A
úroveň intenzity hluku (dB) 25

trojitý systém filtrace Ano

iontový filtr Ne

filtr HEPA BIO Ano

turbo cirkulace vzduchu Ano

čidlo Follow-me Ano

časovač (24 h) Ano

průměr přípojky potrubí kapalina/plyn (mm) 6,35/9,52

délka instalace (m) 20

rozdíl úrovní (m) 10
rozměry v×š×h (mm)
vnitřní jednotka 290×912×188
vnější jednotka 540×776×320

EXI09HD1WI/E
chladicí výkon (kW) 2,7

výkon ohřevu (kW) 2,6

výkon (BTU) 9 000

SEER 5,6

SCOP průměr 3,8
třída energetické účinnosti
chlazení SEER A+
ohřev (SCOP průměr) A
úroveň intenzity hluku (dB) 24

trojitý systém filtrace Ano

iontový filtr Ne

filtr HEPA BIO Ano

turbo cirkulace vzduchu Ano

čidlo Follow-me Ano

časovač (24 h) Ano

průměr přípojky potrubí kapalina/plyn (mm) 6,35/9,52

délka instalace (m) 15

rozdíl úrovní (m) 10
rozměry v×š×h (mm)
vnitřní jednotka 290×912×188 
vnější jednotka 540×776×320

Klimatizační jednotky  
Multisplit 

EXM09HV1WI/EXM09HV1WI/EXM18HV1WE
chladicí výkon (kW) 2×2,8

výkon ohřevu (kW) 2×2,5

výkon (BTU) 18 000

SEER 5,6

SCOP průměr 3,8
třída energetické účinnosti
chlazení SEER A+
ohřev (SCOP průměr) A
úroveň intenzity hluku (dB) 24

trojitý systém filtrace Ano

iontový filtr Ano

filtr HEPA BIO Ano

filtr Plasma Cold Ano

turbo cirkulace vzduchu Ano

čidlo Follow-me Ano

časovač (24 h) Ano

průměr přípojky potrubí kapalina/plyn (mm) 6,35/9,52

délka instalace (m) 10+10

rozdíl úrovní (m) 10
rozměry v×š×h (mm)
vnitřní jednotka 265×794×186
vnější jednotka 700×960×360

EXM12HV1WI/EXM12HV1WI/EXM24HV1WE
chladicí výkon (kW) 2×3,5

výkon ohřevu (kW) 2×4,0

výkon (BTU) 24 000

SEER 5,1

SCOP průměr 3,8
třída energetické účinnosti
chlazení SEER A
ohřev (SCOP průměr) A
úroveň intenzity hluku (dB) 25

trojitý systém filtrace Ano

iontový filtr Ano

filtr HEPA BIO Ano

filtr Plasma Cold Ano

turbo cirkulace vzduchu Ano

čidlo Follow-me Ano

časovač (24 h) Ano

průměr přípojky potrubí kapalina/plyn (mm) 6,35/9,52

délka instalace (m) 20+20

rozdíl úrovní (m) 10
rozměry v×š×h (mm)
vnitřní jednotka 274×848×189
vnější jednotka 790×1000×400

EXI18HD1WI/E
chladicí výkon (kW) 5,8

výkon ohřevu (kW) 5,2

výkon (BTU) 18 000

SEER 5,6

SCOP průměr 3,8
třída energetické účinnosti
chlazení SEER A+
ohřev (SCOP průměr) A
úroveň intenzity hluku (dB) 32

trojitý systém filtrace Ano

iontový filtr Ne

filtr HEPA BIO Ano

turbo cirkulace vzduchu Ano

čidlo Follow-me Ano

časovač (24 h) Ano

průměr přípojky potrubí kapalina/plyn (mm) 6,35/12,70

délka instalace (m) 25

rozdíl úrovní (m) 10
rozměry v×š×h (mm)
vnitřní jednotka 326×1000×219
vnější jednotka 700×955×396

EXI22HD1WI/E
chladicí výkon (kW) 6,78

výkon ohřevu (kW) 6,45

výkon (BTU) 22 000

SEER 5,4

SCOP průměr 3,95
třída energetické účinnosti
chlazení SEER A
ohřev (SCOP průměr) A
úroveň intenzity hluku (dB) 33

trojitý systém filtrace Ano

iontový filtr Ne

filtr HEPA BIO Ano

turbo cirkulace vzduchu Ano

čidlo Follow-me Ano

časovač (24 h) Ano

průměr přípojky potrubí kapalina/plyn (mm) 6,35/12,70

délka instalace (m) 25

rozdíl úrovní (m) 10

teplota okolí (chlazení) (°C) od +18 do +43
rozměry v×š×h (mm)
vnitřní jednotka 1073×232×338
vnější jednotka 980×427×790

Přehled produktů
Základní vlastnosti klimatizačních jednotek AirComfort

Klimatizační jednotky  
EcoCool

Tepelná čerpadla  
EcoHeat 

EXH09HL1WI/E

chladicí výkon (kW) 2,9

výkon ohřevu (kW) 2,6

výkon (BTU) 9 000

SEER 6,4

SCOP průměr 4,6
třída energetické účinnosti
chlazení SEER A++
ohřev (SCOP průměr) A++
úroveň intenzity hluku (dB) 22

trojitý systém filtrace Ano

iontový filtr Ano

filtr HEPA BIO Ano

filtr Plasma Cold Ano

zimní sada Ano

turbo cirkulace vzduchu Ano

čidlo Follow-me Ano

časovač (24 h) Ano

průměr přípojky potrubí kapalina/plyn (mm) 6,35/9,52

délka instalace (m) 15

rozdíl úrovní (m) 0
rozměry v×š×h (mm)
vnitřní jednotka 316×896×205
vnější jednotka 596×818×300

EXH12HL1WI/E

chladicí výkon (kW) 4,0

výkon ohřevu (kW) 3,5

výkon (BTU) 12 000

SEER 6,4

SCOP průměr 4,6
třída energetické účinnosti
chlazení SEER A++
ohřev (SCOP průměr) A++
úroveň intenzity hluku (dB) 22

trojitý systém filtrace Ano

iontový filtr Ano

filtr HEPA BIO Ano

filtr Plasma Cold Ano

zimní sada Ano

turbo cirkulace vzduchu Ano

čidlo Follow-me Ano

časovač (24 h) Ano

průměr přípojky potrubí kapalina/plyn (mm) 6,35/9,52

délka instalace (m) 20

rozdíl úrovní (m) 10
rozměry v×š×h (mm)
vnitřní jednotka 316×896×205
vnější jednotka 596×818×300

EXI12HL1WI/E
chladicí výkon (kW) 4,0

výkon ohřevu (kW) 3,5

výkon (BTU) 12 000

SEER 7,0

SCOP průměr 4,0
třída energetické účinnosti
chlazení SEER A++
ohřev (SCOP průměr) A+
úroveň intenzity hluku (dB) 22

trojitý systém filtrace Ano

iontový filtr Ano

filtr HEPA BIO Ano

filtr Plasma Cold Ano

turbo cirkulace vzduchu Ano

čidlo Follow-me Ano

časovač (24 h) Ano

průměr přípojky potrubí kapalina/plyn (mm) 6,35/9,52

délka instalace (m) 20

rozdíl úrovní (m) 10
rozměry v×š×h (mm)
vnitřní jednotka 316×896×205
vnější jednotka 592×848×320

EXI18HL1WI/E
chladicí výkon (kW) 5,4

výkon ohřevu (kW) 5,2

výkon (BTU) 18 000

SEER 6,2

SCOP průměr 4,0
třída energetické účinnosti
chlazení SEER A++
ohřev (SCOP průměr) A+
úroveň intenzity hluku (dB) 30

trojitý systém filtrace Ano

iontový filtr Ano

filtr HEPA BIO Ano

filtr Plasma Cold Ano

turbo cirkulace vzduchu Ano

čidlo Follow-me Ano

časovač (24 h) Ano
průměr přípojky potrubí kapalina/plyn 
(mm) 6,35/15,88

délka instalace (m) 25

rozdíl úrovní (m) 10
rozměry v×š×h (mm)
vnitřní jednotka 346×1047×234
vnější jednotka 700×892×341

EXI09HL1WI/E
chladicí výkon (kW) 2,9

výkon ohřevu (kW) 2,6

výkon (BTU) 9 000

SEER 7,7

SCOP průměr 4,0
třída energetické účinnosti
chlazení SEER A++
ohřev (SCOP průměr) A+
úroveň intenzity hluku (dB) 22

trojitý systém filtrace Ano

iontový filtr Ano

filtr HEPA BIO Ano

filtr Plasma Cold Ano

turbo cirkulace vzduchu Ano

čidlo Follow-me Ano

časovač (24 h) Ano

průměr přípojky potrubí kapalina/plyn (mm) 6,35/9,52

délka instalace (m) 15

rozdíl úrovní (m) 10
rozměry v×š×h (mm)
vnitřní jednotka 316×844×205
vnější jednotka 540×766×320
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Přehled produktů
Základní vlastnosti klimatizačních jednotek AirComfort

Mobilní  
klimatizační jednotky

EXP08CN1W6

chladicí výkon (kW) 2,34

třída energetické účinnosti – chlazení A

orientační plocha místnosti (m2) 11–16

nastavení teploty v rozmezí (°C) od +17 do +30

úroveň hlasitosti dB(A) 63

filtr protiprachový

funkce Chlazení, vysoušení, 
cirkulace vzduchu

systém odpařování/sušení ano

úrovně cirkulace vzduchu 2 rychlosti

čidlo Follow-me ne

režim spánku/standby ano

ovládání elektronické

displej LED
automatický restart v případě výpadku 
napájení ano

časovač (24h) ano

ovládání svislých/vodorovných žaluzií manuální

chlazení SEER 2,6

akustický tlak dB(A) 52,8

průtok vzduchu (vysoký/nízký) (m3/h) 310 /270

rozměry š×h×v (mm) 345×355×703

poznámky/funkce ovladač, systém 
autodiagnostiky

EXP09CN1W7

chladicí výkon (kW) 2,63

třída energetické účinnosti – chlazení A

orientační plocha místnosti (m2) 12–18

nastavení teploty v rozmezí (°C) od +17 do +30

úroveň hlasitosti dB(A) 63,5

filtr protiprachový

funkce Chlazení, vysoušení, 
cirkulace vzduchu

systém odpařování/sušení ano

úrovně cirkulace vzduchu 2 rychlosti

čidlo Follow-me ano

režim spánku/standby ano

ovládání elektronické

displej LED
automatický restart v případě výpadku 
napájení ano

časovač (24h) ano

ovládání svislých/vodorovných žaluzií manuální

chlazení SEER 2,6

akustický tlak dB(A) 52,9

průtok vzduchu (vysoký/nízký) (m3/h) 300/260

rozměry š×h×v (mm) 345×355×703

poznámky/funkce ovladač, systém 
autodiagnostiky

Mobilní  
klimatizační jednotky

EXP12HN1WI

třída energetické účinnosti – chlazení A

třída energetické účinnosti – ohřev A+

přibližná plocha chlazení (m2) 24

chladicí výkon (kW) 3

výkon ohřevu (kW) 3

akustický tlak dB (A) 52/49/44

proudění vzduchu  
(vysoké/střední/nízké) (m3/h) 386/327/305

koeficient pro chlazení EER (W/W) 2,6

počet rychlostí ventilátoru 3

režim auto Ano

režim úspory energie Ano

noční režim Ano

časovač (24 h) Ano

režim vysoušení Ano

režim úspory energie Ano

filtr prachový

chladivo R410A

poznámky/funkce ovladač/obal

EXP09CN1W2

třída energetické účinnosti – chlazení A

třída energetické účinnosti – ohřev b/d

přibližná plocha chlazení (m2) 18

chladicí výkon (kW) 3

výkon ohřevu (kW) b/d

akustický tlak dB (A) 52/49/44

proudění vzduchu  
(vysoké/střední/nízké) (m3/h) 386/327/305

koeficient pro chlazení EER (W/W) 2,7

počet rychlostí ventilátoru 3

režim auto Ano

režim úspory energie Ano

noční režim Ano

časovač (24 h) Ano

režim vysoušení Ano

režim úspory energie Ano

filtr prachový

chladivo R410A

poznámky/funkce ovladač/obal

Odvlhčovače EXD16DN3W

množství zkondenzované vody za 24 h (l) 16

do místností s plochou (m2) 29–44

nastavení úrovně vlhkosti v rozmezí (%) 35–85

pracovní teplota zařízení (°C) od +5 do +35

objem nádrže na vodu (l) 3

výkon/maximální výkon (W) 350/440

ovládání elektronické

displej LCD

indikátor naplnění nádrže ano

zajištění proti přetečení ano

úrovně cirkulace vzduchu 2 rychlosti

průtok vzduchu (m3/h) 170/150

automatický restart ano

funkce Turbo ano

časovač (24h) ano

plná automatika ano

ovladač ne

funkce vysoušení ano

čištění vzduchu (Ion Generator) ano

automatický režim vysoušení v rozmezí (%) 45–55

úroveň intenzity hluku (dB) 48

druh filtru protiprachový
rozměry š×h×v (mm) 350×245×51

EXD20DN3W

množství zkondenzované vody za 24 h (l) 20

do místností s plochou (m2) 37–52

nastavení úrovně vlhkosti v rozmezí (%) 35–85

pracovní teplota zařízení (°C) od +5 do +35

objem nádrže na vodu (l) 3

výkon/maximální výkon (W) 440/582

ovládání elektronické

displej LCD

indikátor naplnění nádrže ano

zajištění proti přetečení ano

úrovně cirkulace vzduchu 2 rychlosti

průtok vzduchu (m3/h) 170/150

automatický restart ano

funkce Turbo ano

časovač (24h) ano

plná automatika ano

ovladač ne

funkce vysoušení ano

čištění vzduchu (Ion Generator) ano

automatický režim vysoušení v rozmezí (%) 45–55

úroveň intenzity hluku (dB) 48

druh filtru protiprachový
rozměry š×h×v (mm) 350×245×510
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ZÁRUKY

AKCE!

let

Sada AirComfort Veškeré pohodlí – 5 let záruky!

Veškeré pohodlí – 5 let záruky!*
Vyberte si klimatizační jednotku značky Electrolux a my prodloužíme 
jeho standardní záruční lhůtu. Celkem až na 5 let záruky!

Jak získat pětiletou záruku na klimatizační jednotku?
 
1.   Kupte si klimatizační jednotku ze sady AirComfort  

v době od 1. 5. do 31. 12. 2015. Akce se netýká odvlhčovačů.

2.  Vyplňte online formulář na webových stránkách  
www.electrolux.cz/klimatizace a přiložte naskenovaný doklad 
o nákupu a naskenovaný záruční list nejpozději do 1. 12. 2016.

3.  Vyčkejte na certifikát, který vám pošleme  
na adresu uvedenou na formuláři.

Více informací a pravidla akce  
„Veškeré pohodlí – 5 let záruky!“  
najdete na adrese
www.electrolux.cz/klimatizace 
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* Podmínkou pro prodlouženou záruku je odborná instalace oprávněnou instalační 
firmou. Tato instalace musí být potvrzena v Záručním listě. Pro platnost prodloužené 
záruky je rovněž nutno zajištění pravidelné revize/čištění jednou za rok na náklady 
zákazníka. Provedení revize autorizovaným servisem musí být rovněž zaznamenáno 
v Záručním listě.



XX

Více o klimatizačních jednotkách Electrolux 
najdete na:

www.electrolux.cz

Místo pro razítko

ELECTROLUX, s.r.o. 
Budějovická 778/3 
140 21 Praha 4
zákaznická linka: 261 302 261 
bezplatná informační linka: 800 302 111 
www.electrolux.cz
Vaše otázky nám můžete zaslat na e-mailovou adresu: info@electrolux.cz
Informace o spotřebičích najdete na webové adrese: www.electrolux.cz

 
www.facebook.com/electroluxceskarepublika

Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.  
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech.


