


„I feel”

A távirányítóba beépített érzékelő segítségével mindig a nekünk 
leginkább megfelelő lesz a hőérzet. Helyezzük a távirányítót a 
helyiségen belül oda, ahol a legtöbbet tartózkodunk.

„I set”

Csak egy gomb. Mindössze ennyire van szükség, mivel ennek 
megnyomásával a készülék a memóriában elmentett felhasználói 
beállítások szerint kezd működni.

Erőteljes fűtés / fűtés

A csúcstechnológiás motorok és kompresszor alkalmazásával 
a TCL klímaberendezés már egészen rövid idő alatt képes biz-
tosítani a hűs (vagy meleg) levegő élvezetét.

Anti cold air

Fűtés üzemmódban a beltéri ventilátor sebességét az elpárolog-
tató hőmérséklete határozza meg. Csak akkor kezd el működni a 
ventilátor, ha a hőmérséklet elég meleg, ezzel is megakadályoz-
va a hideg levegő beáramlását a készülék bekapcsolásakor vagy 
leolvasztás után.

Rejtett kijelző

Felhasználóbarát, formatervezett és igény szerint ki-be kapcsol-
ható LED kijelző.

Automatikus újraindulás

A légkondicionáló működése közben eltárolja az üzemi adatokat 
és beállításokat. Egy esetleges áramkimaradás esetén az Auto 
Restart funkció segítségével, a berendezés a leállás előtti üzem-
módban működik tovább az áramszolgáltatás visszaállásakor.

Időzítő

24 / 12 órás ki-be kapcsolás időzítő.

Intelligens leolvasztás

Fűtési üzemmódban, alacsony külső hőmérséklet esetén az au-
tomataleolvasztás-funkció bekapcsol a kültéri egység jégmen-
tesítése és az optimális teljesítmény fenntartása végett. A leol-
vasztási ciklus végeztével pedig automatikusan visszaáll fűtési 
üzemmódba.

ECO Üzemmód

A magas hatékonyságon és energiatakarékosságon felül a klí-
maberendezés rendelkezik egy külön ECO (energiatakarékos) 
üzemmóddal, ami tovább fokozza a komfortérzetet és az egész-
séges környezeti hatást.

K é s z ü l é k  f u n k c i ó k
Párátlanító funkció

Az önálló párátlanító üzemmóddal akár még a nedves ruhák is 
megszáríthatók, amikor az időjárás párássá válik, így nem szük-
séges aggódni a nedvesség miatt.

Könnyen tisztítható szűrő

A könnyen kivehető és tisztítható szűrőknek köszönhetően folya-
matosan biztosított az egészséges környezet.

Éjszakai üzemmód

Ez az üzemmód biztosítja a pihentető alváshoz szükséges 
kellemes környezetet a levegő túlhűtésének, vagy túlfűtésé-
nek elkerülésével.

Öndiagnosztika

Ennek a funkciónak köszönhetően a berendezés elektroniká-
ja folyamatosan ellenőrzi a készülék egységeinek állapotát és 
esetleges rendellenesség esetén hibakód kijelzéssel hívja fel a 
figyelmet a problémára.

Öntisztító funkció

Az automatikus öntisztító funkció segítségével a klímakészülék 
belső felülete kiszárítható, így nem tud rajta megtelepedni a pe-
nészgomba.

Komfortos hűtés

A berendezés hűtés üzemmódban a levegő páratartalmát is 
csökkenti, ezáltal is biztosítja a megfelelő komfortot a felhasz-
nálók részére

Beépített hűtőközeg-szivárgás 
érzékelő

A berendezés, a beprogramozott öndiagnosztika funkció segít-
ségével érzékeli, ha a hűtőközeg töltet kevés a biztonságos üze-
meléshez, és erről a felhasználót hibakód kijelzéssel tájékoztatja.

Smart Air flow

Hűtés üzemmódban a légterelés felfelé, fűtés üzemmódban lefe-
lé irányul a funkció bekapcsolásával.

Légterelő lamella 
pozíciójának tárolása

A készülék újraindítása esetén a légterelő lamella automatikusan 
beáll a korábban beállított pozícióba.

Fűtés -20°C-os külső 
hőmérsékletig

Legyen kint akár -20°C, a TCL készülékek még akkor is felmele-
gítik otthonát.



TCE-25CHSD TCE-35CHSD TCE-51CHSD TCE-70CHSD

Teljesítmény BTU / kW 9000 / 2,6 12000 / 3,5 18000 / 5,1 24000 / 6,8

Névleges hűtő teljesítmény W 2650 (960-3120) 3530 (1080-3970) 5130 (1250-5920) 6810 (1830-7810)

Névleges fűtő teljesítmény W 2750 (950-3380) 3680 (1010-4280) 5230 (1350-6280) 6870 (1850-7630)

HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER W/W 6,6 6,2 6,3 6,5

Energia osztály hűtés A++ A++ A++ A++

HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,1

Energia osztály fűtés A+ A+ A+ A+

Éves 
energiafogyasztás

Hűtés kWh/a 138 198 283 366

Fűtés kWh/a 840 1050 1575 1878

Párátlanítás Liter/h 0,9 1,1 1,5 1,8

Beltéri 
hangteljesítmény szint

Magas fokozat dB(A) 50 50 53 54

Alacsony fokozat dB(A) 29 29 37 40

Kültéri hangteljesítmény szint Magas fokozat dB(A) 60 60 65 67

Tápfeszültség 220-240V / 50Hz / 1Ph 220-240V / 50Hz / 1Ph 220-240V / 50Hz / 1Ph 220-240V / 50Hz / 1Ph

Áramfelvétel
Hűtés A 3,9 (1,2~6,1) 5,1 (1,5~6,9) 7,2 (1,7~10,8) 8,9 (2,3~12,5)

Fűtés A 4,0 (1,2~6,4) 5,2 (1,5~7,2) 7,3 (1,7~12,0) 9,0 (2,3~13,7)

Betáp beltéri egység beltéri egység beltéri egység beltéri egység

HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO2 egyenérték R32 / 0.52 kg / 675 / 
0,351 t

R32 / 0.60 kg / 675 / 
0,405 t

R32 / 0.92 kg / 675 / 
0,621 t

R32 / 1,06 kg / 675 / 
0,716 t

Előtöltött csővezeték hossz beltéri egységenként m 3,5 5 5 5

Kiegészítő hűtőközeg töltet g/m 20 20 30 30

Kompresszor tipus Forgódugattyús Forgódugattyús Forgódugattyús Forgódugattyús

Légszállítás  hűtés / fűtés m3/h 550 / 550 550 / 550 800 / 800 970 / 980

Csatlakozó csövek
Gáz Inch (mm) 3/8” (9,52) 3/8” (9,52) 3/8” (9,52) 1/2” (9,52)

Folyadék Inch (mm) 1/4“ (6,35) 1/4“ (6,35) 1/4“ (6,35) 1/4“ (6,35)

Minimális csőhossz m 3 3 3 3

Standard csőhossz m 5 5 5 5

Maximális csőhossz m 15 15 15 15

Nettó méretek
Beltéri mm 777x250x205 777x250x205 910x292x205 1010x315x220

Kültéri mm 700×552×256 700×552×256 780x602x347 845x693x336

Nettó tömeg
Beltéri kg 8,5 8,5 10 13

Kültéri kg 24 26 36 46

Láb (konzol) furatközép 
távolság Kültéri mm 439 439 516 586

Működési tartomány hűtés / fűtés °C -15 - +50 / -20 - +30 -15 - +50 / -20 - +30 -15 - +50 / -20 - +30 -15 - +50 / -20 - +30

ELITE s z é r i a



TAC-09CHSD/XA41-I TAC-12CHSD/XA41-I

Teljesítmény BTU / kW 9000 / 2,5 12000 / 3,5

Névleges hűtő teljesítmény W 2500 (1000-3000) 3500 (1000-3500)

Névleges fűtő teljesítmény W 2500 (1000-3200) 3500 (1000-4000)

Hangteljesítmény 
szint

Magas fokozat dB(A) 50 50

Alacsony fokozat dB(A) 34 34

Tápfeszültség 220-240V / 50Hz 220-240V / 50Hz

Áramfelvétel
Hűtés A 0,2 0,2

Fűtés A 0,2 0,2

Légszállítás  hűtés / fűtés m3/h 650 680

Csatlakozó csövek
Gáz Inch (mm) 3/8” (9,52) 3/8” (9,52)

Folyadék Inch (mm) 1/4“ (6,35) 1/4“ (6,35)

Maximum csőhossz beltéri egységenként m 15 15

Maximum szintkülönbség m 10 10

Előtöltött csővezeték hossz beltéri egységenként m 5 5

Kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 15 15

Nettó méretek mm 777 x 250 x 205 777 x 250 x 205

Nettó tömeg kg 8,5 8,5

Beltéri egységek

m u l t i



m u l t i

FMA-1812HD/DVO FMA-2713HD/DVO

Teljesítmény BTU / kW 18000 / 5,2 27000 / 7,9

Névleges hűtő teljesítmény W 5200 (1230-5600) 7900 (2800-8800)

Névleges fűtő teljesítmény W 5290 (1290-5750) 7900 (2450-8800)

HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER W/W 6,2 6,1

Energia osztály hűtés A++ A++

HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP W/W 4,0 4,0

Energia osztály fűtés A+ A+

Hangteljesítmény szint Magas fokozat dB(A) 65 68

Tápfeszültség 220-240 V / 50 Hz 220-240 V / 50 Hz

Áramfelvétel
Hűtés A 6,8 (1,3~7,6) 10,8 (1,6~12,0)

Fűtés A 6,5 (1,2~7,8) 9,3 (1,9~10,3)

HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO2 egyenérték R32 / 1,1 kg / 675 / 0,743 t R32 / 1,6 kg / 675 / 1,08 t

Kompresszor Tipus Forgódugattyús Forgódugattyús

Légszállítás m3/h 3000 4000

Csatlakozó csövek
Gáz Inch (mm) 3/8” (9,52) 3/8” (9,52)

Folyadék Inch (mm) 1/4“ (6,35) 1/4“ (6,35)

Minimum csőhossz, összesen / áganként m 3 3

Maximum csőhossz, összesen / áganként m 30 / 15 45 / 15

Előtöltött csővezeték hossz beltéri egységenként m 5 5

Kiegészítő hűtőközeg mennyisége g/m 15 15

Nettó méretek mm 830 x 605 x 290 950 x 660 x 310

Nettó tömeg kg 40 50

Lábtávolság mm 521 623

Működési tartomány hűtés / fűtés °C -15 - +50 / -20 - +30 -15 - +50 / -20 - +30

FMA-1812HD

1 beltéri egység 2 beltéri egység
9 9+9

12 9+12

- 12+12

FMA-2713HD

1 beltéri egység 2 beltéri egység 3 beltéri egység
9 9+9 9+9+9

12 9+12 9+9+12

- 12+12 12+12+12

Kültéri egységek

Kombinációk



The Creative Life – ez nem csak egy szlogen, hanem a vállalatcsoport vezérelve

A ’80-as évek elején megtett első lépések után a TCL csoport mára a világ vezető háztartási 

gép és szórakoztató elektronikai gyártójává vált.

A TCL csoport saját márkái biztosan ismerősen csengenek mindenki számára. Az ő gyáraik-

ban készülnek a Thomson, a Rowa és a TCL televíziók, az Alcatel és a Blackberry telefonok, 

az IKEA Uppleva integrált házimozi-rendszerek. Palettájukon találunk még többek között 

tableteket, számítógépeket, hűtőszekrényeket, mosógépeket és légkondicionáló készülé-

keket.

Az 1999-ben indított klímaüzletág rövid időn belül a vállalatcsoporton belül is kiemelt ága-

zattá vált. Az éves szinten gyártott 10 millió lakossági és kereskedelmi klímaberendezést a 

világ 165 országában forgalmazzák. 

Megbízható minőség, modern megjelenés, csúcstechnológia 

Támaszkodva a csoport 23 kutatóintézetének eredményeire a TCL innovatív, kiváló minősé-

gű, megbízható, verhetetlen ár – érték arányú klímaberendezésekkel látja el vásárlóit.

Az Ön TCL klíma forgalmazója:

Keszthely Martinovics u. 86.
Gyenesdiás Liget Pláza földszint Kereskedők Útja 4-6.
Tel.: +36 30 9367777
Web: www.multiker.eu

https://multiker.eu/



