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NANOE-G 
 

CU-2E15PBE,CU-2E18PBE,CU-3E18PBE,CU-4E23PBE,CU-4E27PBE,CU-5E34PBE  



 
 
 
 
 
Venkovní jednotky Single Split(CU-E7PKE, CU-E9PKE, CU-E12PKE, CU-E15PKE, CU-E18PKE, CU-E21PKE, CU-E24P KE) 
 

 
 
 UPOZORNĚNÍ: 

Tento model není vhodný pro nep řetržitý provoz 24 hodin denn ě v režimu topení p ři venkovní teplot ě pod -15°C. Pokud je venkovní 
teplota nižší než -15°C a tento model se použije mi mo výše uvedený rozsah teplot, m ůže venkovní jednotka zamrznout a její vlastní 
ochrana ji vy řadí z provozu.   

 
 
 
 
 
 
 
Venkovní jednotky Single Split(CU-2E15PBE, CU-2E18P BE, CU-3E18PBE, CU-4E23PBE, CU-4E27PBE, CU-5E34PBE)  
 

 
 
 UPOZORNĚNÍ: 

Tento model není vhodný pro nep řetržitý provoz 24 hodin denn ě v režimu topení p ři venkovní teplot ě pod -15°C. Pokud je venkovní 
teplota nižší než -15°C a tento model se použije mi mo výše uvedený rozsah teplot, m ůže venkovní jednotka zamrznout a její vlastní 
ochrana ji vy řadí z provozu.   







 

Zelený  
 
 
Zelený/Napájení 
Oranžový/ Časovač 
Zelený/Automatický komfort  
Modrý/Nano G 
Oranžový/Výkonný režim 
Zelený/Tichý režim  

Senzor denního sv ětla a p řijímač dálkového 
ovlada če 



 

 

                                                                                                                                               
ECONAVI je aktivován během noci/zamračeného počasí   
ECONAVI je aktivován během slunečného počasí    
 

Během provozního režimu ECONAVI jednotka 
optimalizuje spotřebu energetické energie v závislosti 
na počasí (slunečné/zamračené,noc).                                                                                   

Venkovní podmínky  

Chlazení/odvlh čování 

Topení 



 

POZNÁMKA:  

 



 

Nano G  GENERÁTOR  
 

FILTRY 
 



 

Jednotka se zastaví a bliká indikátor časovače. 





 

CU-2E15PBE,CU-2E18PBE,CU-3E18PBE,CU-4E23PBE,CU-4E27PBE,CU-5E34PBE  



Vonkajšia jednotka typu Single Split(CU-E7NKE, CU-E 9NKE, CU-E12NKE, CU-E15NKE, CU-E18NKE, CU-E21NKE)  

Vonkajšia jednotka typu Single Split(CU-E7NKE-3, CU -E9NKE-3, CU-E12NKE-3) 

Vonkajšia jednotka typu Single Split(CU-2E15LBE, CU -2E18LBE, CU-3E18LBE, CU-4E23LBE, CU-4E27CBPG)  

 
 
 
 
 
Venkovní jednotky Single Split(CU-E7PKE, CU-E9PKE, CU-E12PKE, CU-E15PKE, CU-E18PKE, CU-E21PKE, CU-E24P KE) 
 

 
 
 UPOZORNĚNÍ: 

Tento model není vhodný pro nep řetržitý provoz 24 hodin denn ě v režimu topení p ři venkovní teplot ě pod -15°C. Pokud je venkovní 
teplota nižší než -15°C a tento model se použije mi mo výše uvedený rozsah teplot, m ůže venkovní jednotka zamrznout a její vlastní 
ochrana ji vy řadí z provozu.   

 
 
 
 
 
 
 
Venkovní jednotky Single Split(CU-2E15PBE, CU-2E18P BE, CU-3E18PBE, CU-4E23PBE, CU-4E27PBE, CU-5E34PBE)  
 

 
 
 UPOZORNĚNÍ: 

Tento model není vhodný pro nep řetržitý provoz 24 hodin denn ě v režimu topení p ři venkovní teplot ě pod -15°C. Pokud je venkovní 
teplota nižší než -15°C a tento model se použije mi mo výše uvedený rozsah teplot, m ůže venkovní jednotka zamrznout a její vlastní 
ochrana ji vy řadí z provozu.   







 

Zelený  
 
 
Zelený 
Oranžový 
Zelený 
Modrý 
Oranžový 
Zelený 

Senzor denního sv ětla a přijímač dálkového 
ovlada če 



 

                                                                                               

Počias provozného režimu ECONAVI jednotka 
optimalizuje spotrebu energetické energie v závislosti  
počasia (slnečné/zamračené,noc).                                              

                                                                                    
ECONAVI je aktivován počas noci/zamračeného počasia    
ECONAVI je aktivován počas slnečného počasia    
 

Vonkajšie podmienky  

Chladenie, odvlh čovanie 

Vyhrievanie  

 



 

POZNÁMKY: 

 



 

Nano G  GENERÁTOR  
 

FILTRY 
 



 

Zariadenie prestane pracova ť a indikátor časova ča bliká.  
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