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JSME  COOL  JSME  TEPLO  JSME  KOMFORT  JSME  VZDUCH  JSME  ROTENSO

Bohatá  výbava

Trvanlivost  a  spolehlivost

Nejvyšší  efektivita  práce

Ergonomické  ovládání

Materiály  nejvyšší  kvality

Vysoká  třída  energetické  účinnosti

Jedinečný  design

Perfektní  systém  filtrace  vzduchu

Vítejte  v  
prémiové  třídě
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Naším  posláním  je  poskytovat  nejmodernější  řešení  v  oblasti  klimatizace  a  vzduchotechniky
a  vytápění,  založené  na  vysoce  účinné,  energeticky  úsporné  invertorové  technologii.  Díky  mnohaletým  
investicím  do  vývoje  technologií  patří  přístroje  Rotenso  mezi  nejinovativnější  řešení  umožňující  regulaci  
a  řízení  teploty  v  budovách.  Rotenso  soustavně  posiluje  svou  silnou  pozici  dodavatele  moderních,  
spolehlivých  a  ekologických  klimatizačních  systémů  a  tepelných  čerpadel  vzduch-voda.  Nabídka  Rotenso  
je  každým  rokem  rozšiřována  o  nové  jednotky,  které  se  vyznačují  lepšími  technologickými  parametry  a  
moderním  designem.

Celostátní  servisní  síť

5letá  záruka*

Kompletní  řada  produktů  
přizpůsobená  vašim  potřebám

Výjimečná  spolehlivost

O  společnosti

Rotenso®

*  Podrobné  podmínky  jsou  součástí  záručního  listu.
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Ovládejte  svůj  systém  na  
dálku  pomocí  aplikace  a  
WiFi  modulu

našich  zařízení  je  reakcí  na  rostoucí  potřebu  racionalizovat  náklady  na  energii  a  péči

ve  vašem  okolí.  Vylepšený  režim  tichého  chodu,  jemné  vypouštění  vzduchu  s  rozptýleným  proudem  a  inteligentní  řízení  jeho  
proudění  přispívají  k  zážitku  z  komfortu  zařízení,  jehož  přítomnost  si  nevšimnete.  Stále  vyšší  výkon  a  energetická  účinnost

CHYTRÝ

zařízení  v  extrémních  teplotách  -

pro  životní  prostředí.

Buďte  si  jisti  prací

Dáme  vám  vše  -  plně  
vybavené  a  na  míru  šité  produkty

i  do  -30°C

vašim  potřebám

Dýchejte  zdravě  -

Užijte  si  vysoký  index  
energetické  účinnosti  SCOP  –  

dokonce  až  5,30

pokročilý,
vícestupňový  systém  čištění  

a  filtrace  vzduchu

Ať  děláme  cokoli,  vy  jste  vždy  v  centru.  Technologické  inovace  využíváme  opatrně

Extrémně  tichá  
zařízení  -  špičková  moderní  

technologie  se  postarají  o  vaše  
pohodlí

pro  zdraví  a  komfort  používání  námi  poskytovaných  klimatizačních  systémů.  Vícestupňový  proces
filtraci  a  čištění  vzduchu  tvoří  systém  PureAIR  Rotenso,  který  zajišťuje  zdravý  a  čistý  vzduch

klimatizace
Systémy
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Víme,  že  tepelná  pohoda  není  jen  o  optimální  teplotě.  Důležitá  
je  také  vlhkost,  kvalita  a  pohyb  vzduchu  v  místnosti.

Značku  rozvíjíme  a  naplňujeme  ambici,  aby  řada  
nástěnných  klimatizací  Rotenso  byla  odpovědí  na  
očekávání  milovníků  všech  oblíbených  stylů  interiérového  
designu.

Nový  model  Fresh  se  vyznačuje  vylepšenou  technologií  
Windless  a  180°  lamelou.  Model  Fresh  je  vybaven  inovativním  
systémem  Fresh  Air  (distribuce  čerstvého  vzduchu).  Široká  
škála  proudění  řízeného,  extrémně  jemného  proudění  
vzduchu  a  také  možnost  přivedení  čerstvého  vzduchu  do  
místnosti  je  novým  standardem  klimatizace.

Seznamte  se  s  Rotenso  Fresh.

Klimatizace  Rotenso  nejsou  jen  zařízení,  jsou  také  prvky  
interiérového  designu.  Důležitý  je  design,  barvy  a  textury  
předních  panelů.

v  nabídce  Rotenso
Nová  klimatizace
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Distribuce  čerstvého  vzduchu  v  režimu  čerstvého  vzduchu

V  závislosti  na  preferencích  si  uživatel  může  
užít  efektní  podsvícení  výsuvného  disku  a  
předního  panelu  nebo  vypnout  funkce  
podsvícení.

se  provádí  pomocí  přídavných  ventilačních  
trubek  2x1m  součástí  sady  a  přídavného  
ventilátoru.  Vzduch  přiváděný  do  místnosti  zvenčí  
je  filtrován  a  následně  vypouštěn  pomocí  
výsuvného  disku  na  horní  straně  panelu  
klimatizace.

Rotenso  Fresh  s  inovativní  technologií,  která  
umožňuje  výměnu  vzduchu  v  místnosti,  je  
řešením  pro  uživatele,  pro  které  jsou  
zdravotní  ohledy  obzvláště  důležité.

Nástěnná  klimatizace
Čerstvý

8

Machine Translated by Google



r k

a

Závěrka

Filtr

vzduch

180  °
Nízká  venkovní  

teplota  vytápění  -22  °C

Čerstvý  příliv 3x  UV  lampa

Bezvětrné  proudění  vzduchu

EPA  E12

Komfortní

n

Fresh  systém  (rozvod  čerstvého  vzduchu),  až  
3  vestavěné  LED  UV  lampy  a  vzduchový  filtr  jsou  
přednostmi  zařízení  doporučeného  zejména  pro  
dobře  izolované  místnosti  bez  mechanického  
větrání.Zážitek  z  pohodlí  klimatizace  Fresh  se  skládá  

z  180°  rolety  a  technologie  Windless.

Jednoduchý  tvar,  tlumená  bílá  strukturální  
přední  deska  zdobená  stříbrným  lemováním  se  
skvěle  hodí  do  minimalistických  interiérů.
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s  přídavnými  ventilačními  trubkami  2x1m
součástí  sady  a  ventilátoru,

Čerstvý  systém  umožňuje  doručení  do

jehož  práci  můžeme  plynule  regulovat  třemi  
rychlostními  stupni.

Čerstvý  vzduch  zvenčí  před  vypuštěním  do  místnosti  
proudí  přes  filtr  EPA  E12,  díky  čemuž  je  jeho  kvalita  
mnohem  lepší.

místnosti  až  35  m3 /  h  čerstvého  vzduchu.
Distribuce  vzduchu  probíhá  zvenčí

Vestavěné  tři  LED  UV-C  iAIR  lampy  účinně  eliminují  a  
blokují  množení  mikroorganismů,  bakterií,  plísní  a  
toxických  látek,  díky  čemuž  je  vzduch  v  místnosti  
zdravější.

Čerstvý  příliv
vzduch

Vestavěné  tři  
UV  lampy

Filtr  čerstvého  vzduchu
EPA  E12
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180°  lamela
Nízké  vytápění
venkovní  tepl.  -22  °C

tryska  přes  1330  mikroperforaci.

Díky  technologii  Windless  se  klimatizace  uvolní

Horizontální  žaluzie  pracující  ve  dvou  nezávislých  
rovinách  umožňuje  proudění  vzduchu  v  
libovolném  směru  v  rozsahu  180°  nahoru/dolů.

celoroční  zařízení  může  fungovat  jako  jediný  
zdroj  tepla  v  domě,  bytě  nebo  kanceláři.

vzduch  je  jemný,  maximálně  rozptýlený

Použitá  invertorová  technologie  zaručuje  
bezprecedentní  výkon  klimatizace  v  režimu  topení  
i  v  extrémních  povětrnostních  podmínkách.  Kromě  
funkce  klimatizace

Komfortní
Bezvětrné  proudění  vzduchu
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PŘÍMÝ  TOK  ČERSTVÉHO
FILTROVANÉ  A  VLHČENÉ
VZDUCH  Z  VENKU

ČERSTVÝ
VZDUCH
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Tichá  práce

Klimatizace  je  perfektním  řešením  pro  
místnosti  v  budovách  bez  mechanického  větrání,  
ve  kterých  může  po  tepelné  modernizaci  chybět  
čerstvý  vzduch.  Kvalitu  přiváděného  vzduchu  navíc  
zajišťují  až  3  vestavěné  LED  UV  lampy  a  vzduchový  
filtr  EPA  E12.

Díky  inovativní  technologii  Fresh  zajišťuje  
klimatizace  výměnu  a  optimální  kvalitu  vnitřního  
vzduchu,  a  to  jak  z  hlediska  teploty,  tak  vlhkosti.
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BEZVĚTRNÁ

180°  clona  navíc  umožňuje  uživateli  ovládat  úhel  
proudění  vzduchu  ve  velmi  širokém  rozsahu,  a  tím  
dosáhnout  tepelné  pohody.

Text  pro  nastavení  žaluzií,  které  se  otáčí  o  180

se  skládá  ze  180°  clony  a  technologie  Windless,  díky  
které  je  ochlazený  nebo  ohřátý  vzduch  vypouštěn  do  
místnosti  maximálně  rozptýleným  proudem  proudícím  
přes  1330  mikroperforací.

Chcete-li  zažít  pohodlí  klimatizace  Fresh  Air ,  
odešlete  SMS  nastavením  lamel,  které  se  otáčí  o  180

Text  pro  nastavení  žaluzií,  které  se  otáčí  o  180
Text  pro  nastavení  žaluzií,  které  se  otáčí  o  180

Text  pro  nastavení  žaluzií,  které  se  otáčí  o  180
Text  pro  nastavení  žaluzií,  které  se  otáčí  o  180

N

D

A  POHODLNÁ  BEZVĚTRNÁ  FUNKCE

v

ČERSTVÝ  S  PROUDEM  VZDUCHU  180  °

ČERSTVÝ
VZDUCH

A

E.

A v

S.
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KOMFORTNÍ
NASTAVENÍ  

ZÁVĚRKY
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ZÁRUKA OSVĚDČENÍ

5  LET PZH

3,5  kW

Vlastnosti  zařízení

16

4.6
SCOP

Funkce  topení

Chlazení  při  

nízké  venkovní  
teplotě  -15  °C

Filtr

Turbo  režim  
EMOTO

Zobrazení  skryté  
teploty

Paměť  
nastavení  žaluzie

Funkce  
nouzového  

startu

2-cestný  

odvod  kondenzátu

Automatické  
čištění  iAIR elektrostatický

Režim

Zapnuto  
vypnuto  

SMART  displej  na  panelu

Antikorozní  
pozlacené  lamely

Funkce
spát

DC  motory  SKYR

EPA  E12

EMOTO  široký  
úhel  proudění  vzduchu

Bezdrátové  dálkové  ovládání

Časovač

SMART  WiFi

SMART  8  °C

Nízká  

venkovní  teplota  
vytápění  -22  °C

Invertor  SKYR

Proud  vzduchu

Funkce  
autodiagnostiky

Filtr

Režim  eMOTO  
bez  větru

CHYTRÝ
Signalizace  

úniku  freonu

Přívod  čerstvého  
vzduchu

Systém  regulace  
průtoku  vzduchu  

EMOTO

CHYTRÝ

čerstvý  vzduch

Auto-
restart  paměti

Optimalizace  
spotřeby  energie

Digitální  DC Super  tichý  režim  
EMOTO

HD  iAIR

Eco  eMOTO

Režim  SMART  Follow

Tichý  režim

UV  lampa

4D  eMOTO
180°  otočná  lamela Funkce

Senzor  soumraku

1:1

Čerstvý

SINGL
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TCO2ekv

v

A  ++

Š  ×  H  ×  V

m³/h

hlína.  ×  mm²

W /  W

581/542/474/405/295/205

-15  ~  53 /  -22  ~  30

vzduch  do  vzduchu

1:2  DUAL

3  ×  1,5

Čistá  hmotnost /  Hrubá  hmotnost

W /  W

835  ×  340  ×  585

Hladina  akustického  výkonu

Pracovní  proud

Modelka

Ochranka

Typ

mm

A

13/15

Množství  (až  5m)

Š  ×  H  ×  V

Třída  energetické  účinnosti  -  vytápění

41/37/32/24/21/18

GWP

FH35Xo  R15

Y/W/M/N/MN/C  ot./min

Třída  energetické  účinnosti  -  chlazení

822

hlína.  ×  mm²

Š  ×  H  ×  V

Typ  reverzibilního  tepelného  čerpadla

Čerstvý  3,5  kW

Napájecí  kabely:  vnitřní  jednotka

"Φ6,35 /  Φ9,52

Rychlost  ventilátoru

Jmen.  (min.  –  max.)

Maximální  spotřeba  energie

16

Množství  (nad  5m)

434  ×  278

Spotřeba  energie

Chladivo

825/720/480

Maximální  pracovní  proud

Výkon

1.2

Š  ×  H

hlína.  ×  mm²

Š  ×  H  ×  V

Roční  spotřeba  energie  -  vytápění

55

(1/4  "" /  3/8  "")  "

Maximální  proudění  vzduchu

Jmen.  (min.  –  max.)

3.6

1:  X  MULTI

4  ×  1,5

Připojení  potrubí

26,5 /  29,5

Pracovní  proud

Chladicí  zátěž

3530  (1109-4423)

Ovládací  a  napájecí  kabely:  venkovní  jednotka  -  vnitřní

Vnitřní  jednotka

Spotřeba  energie

Maximální  délka  instalace

R32

mm

Odvodnění

26

kg

2200

Jmen.  (min.  –  max.)

8.5

Kapalina /  Plyn

W/Ś/N

Y/W/M/N/ŚN/C

Roční  spotřeba  energie  -  chlazení

Čisté  rozměry

VIDÍCÍ

921  (190-1510)

Ovládací  a  napájecí  kabely:  Jednotka  Hiro  -  vnitřní

25

Hladina  akustického  tlaku

Maximální  rozdíl  úrovní

675

Hrubé  rozměry

Jmen.  (min.  –  max.)

4,0  (0,8–6,5)

0,1

51

Rychlost  ventilátoru

Pracovní  proud

ot./min

Y /  W /  M /  N /  MN /  C  dB  (A)

Tepelná  zátěž  (Tbiv  -7  °C)

1950

°C

mm

Rozsah  vnitřního  provozu  (Chlazení /  Topení)

10

Hladina  akustického  výkonu

A

A  +++

m

Čistá  hmotnost /  Hrubá  hmotnost

Jmen.  (min.  –  max.)

3900  (1008-4508)

Rozsah  venkovního  provozu  (Chlazení /  Topení)

Rotační  DC

Čisté  rozměry

61

Proud  vzduchu

Výkon

Typ  kompresoru

0,8

SCOP

8.5

°C

mm

mm

kWh /  a

Chlazení

148

m³/h

m

dB  (A)

994  (192-1750)

Kompatibilita  se  systémy

220-240  ~  50,  1f

Hrubé  rozměry

Oteplování

2.7

Spotřeba  energie

V-Hz,  ØTyp  napájení  venkovní  jednotky

0,544

Odvod  kondenzátu

Jmen.  (min.  –  max.)

(mm)

kg

l/h

960  ×  198  ×  316

g/m

dB  (A)

v

kWh /  a

FH35Xi  R15

-

Montážní  rozteč

kW

4.6

A

dB  (A)

A

12

Venkovní  jednotka

A

4,3  (0,8–7,6)

C10

1:1  SINGLE

1035  ×  360  ×  390

mm  (palce)

790  ×  305  ×  549

Hladina  akustického  tlaku

kW

1220/1070/900/780/700/600

17  ~  32/0  ~  30

kg

Technická  specifikace

T  -  Turbo;  W  -  vysoká;  M  -  střední;  N  -  nízká;  ŚN  -  středně  nízká;  C  -  Tichý;
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