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Perfektní  systém  filtrace  vzduchu

Bohatá  výbava

Vysoká  třída  energetické  účinnosti

Jedinečný  design

Ergonomické  ovládání

Materiály  nejvyšší  kvality

Trvanlivost  a  spolehlivost

Nejvyšší  efektivita  práce

JSME  COOL  JSME  TEPLO  JSME  KOMFORT  JSME  VZDUCH  JSME  ROTENSO

Vítejte  v  
prémiové  třídě

3

Machine Translated by Google



*  Podrobné  podmínky  jsou  součástí  záručního  listu.
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Celostátní  servisní  síť

5letá  záruka*

Kompletní  řada  produktů  
přizpůsobená  vašim  potřebám

Výjimečná  spolehlivost

O  společnosti

Rotenso®

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.
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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

pro  životní  prostředí.

Buďte  si  jisti  prací
zařízení  v  extrémních  teplotách  -

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

Systémy
klimatizace
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Jedinečný,  velmi  elegantní  design  zařízení  si  
najde  své  příznivce  mezi  milovníky  různých  stylů.  
Versu  Pure  přitahuje  pozornost  svou  čistou  formou.

Versu  Pure  je  nová  verze  toho  nejznámějšího  
v  nabídce  Rotenso

Originální  tvar  odkazuje  na  design  
předchůdců  rodiny  Versu.

a  model  Versu  milovaný  estéty.

Bílé  a  decentní  stříbrné  lemování  jemných  
okrajů  předního  panelu  klimatizace  navíc  
odpovídá  trendům  moderního  designu.

Nástěnná  klimatizace
Versu  Pure
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ČISTÝ

22

čištění  vzduchu  jsou  přednostmi  tohoto  
extrémně  účinného,  celoročního  zařízení  s  
nejvyšší  třídou  energetické  účinnosti  A  +++.

Kaskádový  přívod  vzduchu  -  přímo  nahoru/
dolů,  realizovaný  díky  horizontální  cloně  otočné  
o  180°  kolem  své  osy,  tichý  chod,  pouhých  19  
dB  a  vyspělý  systém

VERS

chladný

Proud  vzduchu

Inteligentní  WiFi

180  °

4D  eMOTO  vzduch

Hlasitost

ionizátor  iAIR

pouze  19  dB

Nízká  venkovní  teplota  

vytápění  -22  °C

Otočná  závěrka

Funkce
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Produkcí  záporných  kyslíkových  iontů.
IAIR  Super  Ionizer  eliminuje  viry,  bakterie,  
roztoče  a  alergeny  ze  vzduchu.  Nepříjemné  
pachy  jsou  odstraněny  téměř  okamžitě  po  
kontaktu  ionizátoru  s  kontaminovaným  vzduchem.

Pomocí  funkce  SMART  WiFi  a  WiFi  modemu  
můžete  zařízení  ovládat  pomocí  tabletu  nebo  
smartphonu  doma  i  venku.

Zařízení  umí  pracovat  v  super  tichém  režimu  
eMoto,  díky  kterému  neruší  váš  odpočinek.

Funkce  Smart  WiFi IAIR  super  ionizátor

Hlasitost
pouze  19  dB
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Automaticky  ovládané  vertikální  a  horizontální  
žaluzie  efektivně  distribuují  vzduch  v  místnosti  a  
zajišťují  efektivní  chlazení  nebo  vytápění.

Použitá  technologie  umožňuje  klimatizaci  efektivně  
pracovat  i  v  extrémních  povětrnostních  podmínkách.  
Klimatizace  účinně  vytopí  místnost  i  při  nízkých  
venkovních  teplotách.

Horizontální  otočná  lamela  umožňuje  proudění  
vzduchu  v  libovolném  směru  v  rozsahu  180°  
nahoru/dolů.

Nízké  vytápění
venkovní  tepl.  -22  °C

4D  eMOTO  přívod  vzduchu

180°  
otočná  lamela
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1.  Stříbrný  iont  +  fotokatalytický  +  studený  nano  2.  Není  k  dispozici  v  systému  Multi  Split

ZÁRUKA OSVĚDČENÍ

5  LET PZH

2,6-3,5  kW

Vlastnosti  zařízení

12

4.6
SCOP

elektrostatický

Systém  řízení  
proudění  vzduchu

Automatické  
čištění  iAIR

Proud  vzduchu

eMOTO

CHYTRÝ

Funkce  topeníRežim  SMART  Follow

Antikorozní  
pozlacené  lamely

Funkce

IAIR  super  ionizátor

Turbo  režim  
EMOTO

Paměť  
nastavení  žaluzie

Ohřívač  klikové  skříně

kompresory

Chlazení  při  

nízké  venkovní  
teplotě  -15  °C

2-cestný  

odvod  kondenzátu
Časovač

Zobrazení  skryté  teploty

Filtr  3v1 Filtr

Kaskádový  spodní  

přívod  vzduchu

Funkce  
spuštění

Funkce  
spánku

Nízká  

venkovní  teplota  
vytápění  -22  °C

Režim

Invertor  SKYR
HD  iAIR

Zapnuto  
vypnuto  SMART  

displej  na  panelu

Auto-
restart  paměti

Ohřívač  pro  

odkapávací  misku

180  °

HEPA  iAIR

Super  tichý  režim  
EMOTO

Bezdrátové  dálkové  ovládání

Funkce  
autodiagnostiky

Tichý  režim  (2)

4D  eMOTO

EMOTO  široký  
úhel  proudění  vzduchu

Automatické  
čištění  iClean

Digitální  DC

SMART  8  °C  (2)

Signalizace  
úniku  freonu

Kaskádové  horní  

vypouštění  vzduchu

(Si.Ion  +  Ka  +  Nano)  iAIR  
(1)

DC  motory  SKYR Antibakteriální  filtr

Otočná  závěrka
Eco  eMOTO

SMART  WiFi

nouzový

1W  pohotovostní  režim  (2)

1:1 1:  X

Versu  Pure

SINGL MULTI
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2200

0,7

Maximální  pracovní  proud

A  +++

62

Roční  spotřeba  energie  -  vytápění

Jmen.  (min.  –  max.)

hlína.  ×  mm²

2,6  (0,4–5,5)

Roční  spotřeba  energie  -  chlazení

4  ×  1,5

VIDÍCÍ

25

mm  (palce)

Š  ×  H  ×  V

40/32/27/24/21/19

Připojení  potrubí

VP26Xo

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

776

GWP

Maximální  proudění  vzduchu

3.5

Š  ×  H  ×  V

13

Rotační  DC

Pracovní  proud

3516  (1320-4307)

-15  ~  50 /  -22  ~  30

900  ×  211  ×  321

C10

Hrubé  rozměry

12

VP26Xi

Rychlost  ventilátoru

SCOP

2.5

887  ×  337  ×  610

kWh /  a

Chlazení

°C

623  (110-1320)

-15  ~  50 /  -22  ~  30

2200

Spotřeba  energie

Rozsah  vnitřního  provozu  (Chlazení /  Topení)

R32

mm

13

Maximální  rozdíl  úrovní

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

2200

kg

3,9  (0,6–7,2)

Hladina  akustického  výkonu

ot./min

A  +++

mm

950  (120–1500)

dB  (A)

Hrubé  rozměry

2.5

11,3 /  14,2

Odvod  kondenzátu

5  ×  1,5

v

700/555/445/380/270/230

(1 /  "" /  3/8  ")

Hladina  akustického  tlaku

kW

A  ++

26,4 /  28,8

Jmen.  (min.  –  max.)

m

Rotační  DC

62

Výkon

0,7

Kompatibilita  se  systémy

kg

900  ×  211  ×  321

Typ  napájení  venkovní  jednotky

(mm)

v

VP35Xi

g/m

A  ++

Typ

m³/h 700/555/445/380/270/230

Množství  (nad  5m)

vzduch  do  vzduchu

Š  ×  H  ×  V

Čistá  hmotnost /  Hrubá  hmotnost

Versu  Pure  3,5  kW

17  ~  32/0  ~  30

Rychlost  ventilátoru

Maximální  spotřeba  energie

53

Spotřeba  energie

10

kW

vzduch  do  vzduchu

800/620/450

12

A

A

Versu  Pure  2,6  kW

C10

887  ×  337  ×  610

Pracovní  proud

1:2  DUAL

mm

11,3 /  14,2

Napájecí  kabely:  venkovní  jednotka

53

800/620/450

Maximální  délka  instalace

Výkon

Ovládací  a  napájecí  kabely:  Jednotka  Hiro  -  vnitřní

1.2

Chladivo

Š  ×  H  ×  V

8.5

Š  ×  H

Y/W/M/N/ŚN/C

Čisté  rozměry

900  (130–1650)

W/Ś/N

Hladina  akustického  tlaku

Třída  energetické  účinnosti  -  vytápění

1,0

675

5  ×  1,5

Třída  energetické  účinnosti  -  chlazení

8.8

(1/4  "/  3/8")

53

Jmen.  (min.  –  max.)

600  (100–1260)

hlína.  ×  mm²

26,4 /  28,8

Chladicí  zátěž

Kapalina /  Plyn

Rozsah  venkovního  provozu  (Chlazení /  Topení)

675

Jmen.  (min.  –  max.)

Typ  kompresoru

m

0,1

53

Pracovní  proud

9.6

mm

Čisté  rozměry

146

mm

dB  (A)

Vnitřní  jednotka

0,1

220-240  ~  50,  1f

Odvodnění

9.6

0,47

2931  (847-3722)

17  ~  32/0  ~  30

Tepelná  zátěž  (Tbiv  -7  °C)

103

765  ×  303  ×  555

10

A

°C

Modelka

220-240  ~  50,  1f

OteplováníSpotřeba  energie

1:1  SINGLE

0,47

Jmen.  (min.  –  max.)

V-Hz,  Ø

1005  ×  295  ×  385

Ochranka

765  ×  303  ×  555

1122/910/823/710/652/600

Množství  (až  5m)

Čistá  hmotnost /  Hrubá  hmotnost

3809  (879-4395)

m³/h

Proud  vzduchu

1005  ×  295  ×  385

3  ×  1,5

4.6

l/h

452  ×  286

1122/910/823/710/652/600

Φ6,35 /  Φ9,52

2,7  (0,5–5,7)

VP35Xo

kWh /  a

2.6

W /  W

2200

Jmen.  (min.  –  max.)

2638  (1231-3297)

3  ×  1,5hlína.  ×  mm²

W /  W

Typ  reverzibilního  tepelného  čerpadla

1:  X  MULTI

Φ6,35 /  Φ9,52

16

Ovládací  a  napájecí  kabely:  venkovní  jednotka  -  vnitřní

452  ×  286Montážní  rozteč

4.6

A

kg

Venkovní  jednotka

4,1  (0,5–6,5)

dB  (A)

25

Hladina  akustického  výkonu

16

4  ×  1,5

776

R32

A

40/32/27/24/21/19

Technická  specifikaceTechnická  specifikace

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