
KOMPAKTNÍ PROSTOROVÉ 
KLIMATIZAČNÍ PŘÍSTROJE

Kvalita se systémem

Kompaktní prostorové klimatizační 
přístroje bez vnější jednotky

DC-invertorová technika
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REMKO KWT

Snadná instalace a vysoká energetická účinnost díky 
invertorové technologii

Kompaktní klimatizační přístroje série KWT vás přesvědčí 
nejmodernější invertorovou technologií v kompaktní konstrukci 
a provedením bez vnější jednotky. Pro montáž postačují 
pouze dva otvory ve stěně. Díky integrované funkci tepelného 
čerpadla a sériovým vybavením zimní regulací pracuje zařízení 
spolehlivě v režimu chlazení nebo topení při okolních teplotách 
až do -15°C. Zařízení je dodáváno s přívodem pro připojení do 
zásuvky a s veškerým montážním materiálem. To umožňuje 
snadnou a flexibilní montáž.

KOMPAKTNÍ KLIMATIZAČNÍ PŘÍSTROJE 
Série KWT 
Chlazení a topení

■■ Jednoduchá instalace 
na stěnu

■■ Invertorové klimatizační 
zařízení bez vnější jednotky 

■■ Ihned připravené k použití, 
stačí zasunout vidlici

■■ Kompaktní design (žádná 
vnější jednotka)

■■ Programovatelná funkce 
časovače na 24 hodin

■■ Sériově dodáváno 
s infračerveným dálkovým 
ovládáním

■■ 3 rychlosti ventilátoru 
a automatický režim

■■ Automatický odvod 
kondenzátu v režimu 
chlazení 

■■ Výstup vzduchu s funkcí 
Swing

■■ Včetně zimní regulace pro 
režim topení a chlazení až 
do teploty -15 °C

■■ Včetně průchodky zdí 
a ochranné mřížky pro 
tloušťky stěn do 450 mm

Ideální pro trvalé použití 
ve stavebních kontejnerech

Decentní vyústění vstupu a výstupu 
vzduchu nahradí vnější jednotku

Jednoduchá instalace na stěnuIdeální pro použití u památkově 
chráněných objektů
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Klimatizační systém 
bez vnější jednotky 

Chlazení 
a topení

Integrovaný 
systém filtrace

Opětný rozběh 
po výpadku napájení

Infračervené 
dálkové ovládání

Invertorová 
technologie

Technické údaje

Typ přístroje KWT 200 DC
Chladicí výkon kW 1,85 (1,10-2,93)
Třída energetické účinnosti při chlazení A
Koeficient využitelnosti energie EER 2,61
Topný výkon kWh 2,27 (0,90-3,05)
Elektrický odpor přídavného topení kW 0,85
Třída energetické účinnosti při topení A
Koeficient využitelnosti energie COP 3,17
Příkon chlazení/topení kW 0,71/0,72
Oblast použití (objem místnosti) cca m³ 80
Rozsah nastavení °C/rel. vlhkost % +10 až +32/35-65
Pracovní podmínky při chlazení °C -15 až +45
Pracovní podmínky při topení °C -15 až +34
Objemový průtok vzduchu každého stupně 1) m³/h 280/300/330
Hladina akustického tlaku každého stupně 1) dB(A) 35/38/43
Akustický výkon max. dB(A) 51
Napájecí napětí V/f/Hz 230/1~/50
Průměr vzduchového kanálu mm 160
Max. délka vzduchového kanálu m 2
Přípojka odvodu kondenzátu Ø mm 16
Rozměry  výška/šířka/hloubka mm 735/839/280
Hmotnost kg 35
Kompletní přístroj KWT 200 DC
Obj. č. 1612200

1) ve vzdálenosti 1 m na volném prostranství

Pečeť kvality pro prostorové 
klimatizační přístroje

R410A
Chladivo

ErP Ready
Energie A
Účinnost

Třída

Integrovaná 
zimní regulace

max. 2 m

Flexibilní možnosti použití díky instalaci 
vzduchového kanálu



REMKO, s. r.     o. 
Teplovzdušná, odvlhčovací a klimatizační zařízení
Prodej – montáž – servis – pronájem 

areál Letov
Beranových 65
199 02 Praha 9 – Letňany
Tel/fax: 234 313 263
Tel: 283 923 089
Mobil: 602 354 309
E-mail  remko@remko.cz
Internet  www.remko.cz

REMKO – ORGANIZACE 
ROZŠÍŘENÁ V EVROPĚ
… a jediná ve vaší blízkosti. 
Využijte našich zkušeností a konzultací.

Konzultace

Díky intenzivním školením předáváme naše 
odborné znalosti našim spolupracovníkům 
a zákazníkům. To nám přináší pověst více 
než dobrého a spolehlivého dodavatele. 
REMKO je partner, který může vyřešit vaše 
problémy. 
 
Prodej

REMKO poskytuje nejen dobře vybudovanou 
obchodní síť doma i v zahraničí, ale 
i kvalifikované odborníky v prodeji. Zástupci 
firmy REMKO jsou obchodníci, kteří dokáží 
poskytnout i odbornou pomoc v oblastech 
teplovzdušného vytápění, odvlhčování 
a klimatizace. 
 
Služba zákazníkům

Naše přístroje pracují precizně a spolehlivě. 
Přesto se někdy může vyskytnout 
porucha, a pak jsou na místě naše služby 
zákazníkům. Naše zastoupení vám zaručuje 
stálý, rychlý a spolehlivý servis. Mimo 
prodej jednotlivých agregátů nabízíme 
našim zákazníkům dodávky systémů 
na klíč včetně projekčního a inženýrského 
zabezpečení.
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