
X-REVO   0919
   Enojna klimatska naprava INVERTER 

Serija klimatskih naprav za stensko vgradnjo

Oznaka 07010630
Model X-REVO-0919
Velikost kBtu/h 9
Moč hlajenja - hlajenje (1) kW 2,6
Razred energijske učinkovitosti - hlajenje  A++
SEER   6,3
Letna poraba elektrike - hlajenje kWh/y  144
Toplotna razporeditev - ogrevanje Srednje
Toplotna moč - ogrevanje (2) kW 2,4
Razred energijske učinkovitosti - ogrevanje   A+
SCOP   4,1
Letna poraba elektrike - ogrevanje kWh/y  824
Hlajenje - moč (3) nom (min-maks) kW 2,60 (0,80 - 3,50)
Hlajenje - absorbirana moč (3) nom (min-maks) kW 0,72 (0,18 - 1,50)
Ogrevanje - moč (4) nom (min-maks) kW  2,90 (0,80 - 3,50)
Ogrevanje - absorbir. moč (4) nom (min-maks) kW 0,70 (0,18 -1,50)
Napajalna napetost V/ph/Hz  230/1/50
Maksimalni absorbirani tok A  7,5
Hladilni medij - polnjenje R32 (GWP = 675) / CO2 eq. kg  /  t 0,59 / 0,40
Maks. razdalja med notranjo in zunanjo enoto m  15
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto m  5
Cevi hladilnega medija (tekočina) Ø mm (cola) 6,35 (1/4)
Cevi hladilnega medija (plin) Ø mm (cola) 9,52 (3/8)
Model zunanje enote X-REVO-0919E
Hlajenje - območje obratovanja °C  -15÷43
Ogrevanje - območje obratovanja °C  -15÷24
Pretok zraka (3) m3/h  1800
Raven zvočne moči (3) dB(A)  63
Raven zvočnega tlaka (5) dB(A)  41
Tip kompresorja  Rotacijski
Stopnja zaščite IP  IP24
Dimenzije zunanje enote  LxHxPxDxE mm  796×486×290x443x264
Teža zunanje enote  kg  26
Model notranje enote X-REVO-0919W
Hlajenje - moč (3) nom kW 2,60
Razvlaževanje (3) nom L/h 0,9
Ogrevanje - moč (4) nom kW 2,90
Maksimalna absorbirana moč W 45
Maksimalni absorbirani tok  A  0,30
Pretok zraka (3) (maks-min) m3/h  680 (550-420-350)
Raven zvočne moči (3) dB(A)  56
Raven zvočnega tlaka (6) dB(A)  46
Stopnja zaščite IP  IPX0
Dimenzije notranje enote  LxHxP mm  820×270×215
Teža notranje enote  kg  9
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(1) Hlajenje moč: notranja temperatura = 27(19) °C; 
      zunanja temperatura = 35 °C.

(2) Ogrevanje moč: notranja temperatura = 20 °C;
      zunanja temperatura = –10 °C.

(3) Hlajenje standardni nominalni pogoji: 
     notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temp. = 35°C

(4) Ogrevanje standardni nominalni pogoji: 
     notranja temperatura = 20 °C;  zunanja temp. = 7 °C.

(5) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v odprtem prostoru) pri 
oddaljenosti 5 m od enote s faktorjem usmerjenosti 2.

(6) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v zaprtem prostoru) pri 
oddaljenosti 2,5 m od enote in s faktorjem usmerjenosti 2 in 
konstantnemu prostoru 50 m2.

Podatki kot uredba EU 206/2012, 626/2011
Delovanje kot standard EN 14511, EN 14825
Standard zvočne moči EN12102-1



Funkcijske in tehnične značilnosti

Dodatna oprema je priložena posebej

Prezračevanje
Na voljo so tri hitrosti plus avtomatska.

Digitalna ura
Prikaže uro z daljinskega upravljalnika.

Vklop in izklop TIMER  
Za časovno nastavitev vklopa in izklopa klimatske 
naprave

Nočna nastavitev SLEEP  
Za ohranjanje idealne temperature med obdobji 
počitka

Razvlaževanje DRY  
Za zmanjšanje relativne vlage v prostoru, brez da bi preveč 
znižali temperaturo.

Avtomatsko obratovanje AUTO  
Izbere način obratovanja glede na nastavljene parametre 
tako, da zagotovi največje udobje

Hlajenje

Ogrevanje

AIRSWING
Avtomatsko gibanje vertikalne lopute.
Funkcija avtomatskega prilagajanja vertikalnega zračnega toka.

AIRSWING
Avtomatsko gibanje vodoravne lopute.
Funkcija avtomatskega prilagajanja vodoravnega zračnega toka.

Funkcija I Feel
Daljinski upravljalnik zaznava dejansko sobno temperaturo 
ter jo preko infrardečih žarkov pošlje sprejemniku v notranji 
enoti, ki jo potem avtomatsko regulira.

FUNKCIJA QUIET (FUNKCIJA NIZKEGA ŠUMA)
Za delovanje enote v tihem načinu

Funkcija SUPER
Prostor ohladite ali segrejte

ECONOMY funkcija
V tem načinu klimatska naprava deluje z nizko 
porabo energije.

Protiprašni filter
Notranja enota je opremljena s filtrom za prašne delce 
v zraku.

Avtomatski ponovni zagon AUTORESTART  
Po izpadu oz. prekinitvi električnega toka se naprava 
avtomatsko ponovno zažene.

Funkcija avtomatskega odkrivanja napak
Sporoči, če je v sistemu prišlo do napake v obratovanju.

Funkcija Blow
Ventilator obratuje tudi po izklopu naprave, da prepreči 
nastanek plesni in neprijetnih vonjav znotraj notranje 
enote. 

Daljinski upravljalnik
Ima zaslon LCD (Liquid Crystal Display) z jasnim prikazom 
funkcij.

Vzdrževanje kompresorja
Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo kompresorja, smo ga 
opremili s funkcijo start in stop. Čakalni čas med 
zaustavitvijo in naslednjim zagonom je tri minute.

Ventilator različnih hitrosti
Na voljo je več hitrosti ventilatorja (število na znaku 
označuje število različnih hitrosti).

Koda

WIFI nadzor za upravljanje pametnega telefona X-REVO
Tehnični podatki
Frekvenca: WIFI 2,4 GHz - Maksimalna prenosna moč: ≤ 20 dBm - Mere: L51 x H28 x D13 (mm)
Delovna temperatura: -10 ÷ 40 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% 95%

07917565

Žični daljinski upravljalnik za X-REVO
Nastavitve: Način delovanja - časovnik - tedensko programiranje - omejitev temperature

Tehnični podatki
Vhodni električni tok: 12 -17 Vdc - Delovna temperatura: -5 ÷ 43 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% - 95%
Skupna dolžina kabla: 10 m - 4 x 0,75 mm2 oklopljeni kabel - IR sprejemnik

07917515
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Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. +39 0434 567911 - Fax +39 0434 567901 - www.emmeti.com - info@emmeti.com



X-REVO   1219
   Enojna klimatska naprava INVERTER 

Serija klimatskih naprav za stensko vgradnjo

Oznaka 07010635
Model X-REVO-1219
Velikost kBtu/h 12
Moč hlajenja - hlajenje (1) kW 3,5
Razred energijske učinkovitosti - hlajenje  A++
SEER   6,2
Letna poraba elektrike - hlajenje kWh/y  197
Toplotna razporeditev - ogrevanje Srednje
Toplotna moč - ogrevanje (2) kW 3,3
Razred energijske učinkovitosti - ogrevanje   A+
SCOP   4,1
Letna poraba elektrike - ogrevanje kWh/y  1136
Hlajenje - moč (3) nom (min-maks) kW 3,50 (1,20 - 4,10)
Hlajenje - absorbirana moč (3) nom (min-maks) kW 0,97 (0,19 - 1,50)
Ogrevanje - moč (4) nom (min-maks) kW  4,00 (1,60 - 4,30)
Ogrevanje - absorbir. moč (4) nom (min-maks) kW 1,02 (0,19 -1,50)
Napajalna napetost V/ph/Hz  230/1/50
Maksimalni absorbirani tok A  8,0
Hladilni medij - polnjenje R32 (GWP = 675) / CO2 eq. kg  /  t 0,76 /0,51
Maks. razdalja med notranjo in zunanjo enoto m  15
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto m  5
Cevi hladilnega medija (tekočina) Ø mm (cola) 6,35 (1/4)
Cevi hladilnega medija (plin) Ø mm (cola) 9,52 (3/8)
Model zunanje enote X-REVO-1219E
Hlajenje - območje obratovanja °C  -15÷43
Ogrevanje - območje obratovanja °C  -15÷24
Pretok zraka (3) m3/h  1800
Raven zvočne moči (3) dB(A)  63
Raven zvočnega tlaka (5) dB(A)  41
Tip kompresorja  Rotacijski
Stopnja zaščite IP  IP24
Dimenzije zunanje enote  LxHxPxDxE mm  796×486×290x443x264
Teža zunanje enote  kg  27
Model notranje enote X-REVO-1219W
Hlajenje - moč (3) nom kW 3,50
Razvlaževanje (3) nom L/h 1,2
Ogrevanje - moč (4) nom kW 4,00
Maksimalna absorbirana moč W 45
Maksimalni absorbirani tok  A  0,30
Pretok zraka (3) (maks-min) m3/h  680 (600-520-350)
Raven zvočne moči (3) dB(A)  56
Raven zvočnega tlaka (6) dB(A)  46
Stopnja zaščite IP  IPX0
Dimenzije notranje enote  LxHxP mm  820×270×215
Teža notranje enote  kg  9
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(1) Hlajenje moč: notranja temperatura = 27(19) °C; 
      zunanja temperatura = 35 °C.

(2) Ogrevanje moč: notranja temperatura = 20 °C;
      zunanja temperatura = –10 °C.

(3) Hlajenje standardni nominalni pogoji: 
     notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temp. = 35°C

(4) Ogrevanje standardni nominalni pogoji: 
     notranja temperatura = 20 °C;  zunanja temp. = 7 °C.

(5) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v odprtem prostoru) pri 
oddaljenosti 5 m od enote s faktorjem usmerjenosti 2.

(6) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v zaprtem prostoru) pri 
oddaljenosti 2,5 m od enote in s faktorjem usmerjenosti 2 in 
konstantnemu prostoru 50 m2.

Podatki kot uredba EU 206/2012, 626/2011
Delovanje kot standard EN 14511, EN 14825
Standard zvočne moči EN12102-1



Funkcijske in tehnične značilnosti

Dodatna oprema je priložena posebej

Prezračevanje
Na voljo so tri hitrosti plus avtomatska.

Digitalna ura
Prikaže uro z daljinskega upravljalnika.

Vklop in izklop TIMER  
Za časovno nastavitev vklopa in izklopa klimatske 
naprave

Nočna nastavitev SLEEP  
Za ohranjanje idealne temperature med obdobji 
počitka

Razvlaževanje DRY  
Za zmanjšanje relativne vlage v prostoru, brez da bi preveč 
znižali temperaturo.

Avtomatsko obratovanje AUTO  
Izbere način obratovanja glede na nastavljene parametre 
tako, da zagotovi največje udobje

Hlajenje

Ogrevanje

AIRSWING
Avtomatsko gibanje vertikalne lopute.
Funkcija avtomatskega prilagajanja vertikalnega zračnega toka.

AIRSWING
Avtomatsko gibanje vodoravne lopute.
Funkcija avtomatskega prilagajanja vodoravnega zračnega toka.

Funkcija I Feel
Daljinski upravljalnik zaznava dejansko sobno temperaturo 
ter jo preko infrardečih žarkov pošlje sprejemniku v notranji 
enoti, ki jo potem avtomatsko regulira.

FUNKCIJA QUIET (FUNKCIJA NIZKEGA ŠUMA)
Za delovanje enote v tihem načinu

Funkcija SUPER
Prostor ohladite ali segrejte

ECONOMY funkcija
V tem načinu klimatska naprava deluje z nizko 
porabo energije.

Protiprašni filter
Notranja enota je opremljena s filtrom za prašne delce 
v zraku.

Avtomatski ponovni zagon AUTORESTART  
Po izpadu oz. prekinitvi električnega toka se naprava 
avtomatsko ponovno zažene.

Funkcija avtomatskega odkrivanja napak
Sporoči, če je v sistemu prišlo do napake v obratovanju.

Funkcija Blow
Ventilator obratuje tudi po izklopu naprave, da prepreči 
nastanek plesni in neprijetnih vonjav znotraj notranje 
enote. 

Daljinski upravljalnik
Ima zaslon LCD (Liquid Crystal Display) z jasnim prikazom 
funkcij.

Vzdrževanje kompresorja
Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo kompresorja, smo ga 
opremili s funkcijo start in stop. Čakalni čas med 
zaustavitvijo in naslednjim zagonom je tri minute.

Ventilator različnih hitrosti
Na voljo je več hitrosti ventilatorja (število na znaku 
označuje število različnih hitrosti).

Koda

WIFI nadzor za upravljanje pametnega telefona X-REVO
Tehnični podatki
Frekvenca: WIFI 2,4 GHz - Maksimalna prenosna moč: ≤ 20 dBm - Mere: L51 x H28 x D13 (mm)
Delovna temperatura: -10 ÷ 40 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% 95%

07917565

Žični daljinski upravljalnik za X-REVO
Nastavitve: Način delovanja - časovnik - tedensko programiranje - omejitev temperature

Tehnični podatki
Vhodni električni tok: 12 -17 Vdc - Delovna temperatura: -5 ÷ 43 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% - 95%
Skupna dolžina kabla: 10 m - 4 x 0,75 mm2 oklopljeni kabel - IR sprejemnik

07917515

Re
v. 

0 -
 06

.2
01

9 -
 U

ffi
cio

 Pu
bb

lic
ità

 &
 Im

m
ag

in
e -

 SR
    

/  
 Vs

e p
ra

vic
e p

rid
rž

an
e. 

Re
pr

od
uc

ira
nj

e a
li o

bj
av

a t
eg

a k
at

alo
ga

 in
 n

jeg
ov

e v
se

bi
ne

 st
a d

ov
ol

jen
a i

zk
lju

čn
o s

 p
isn

o a
vt

or
iza

cij
o p

od
jet

ja 
Em

m
et

i. 

Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. +39 0434 567911 - Fax +39 0434 567901 - www.emmeti.com - info@emmeti.com



X-REVO   1819
   Enojna klimatska naprava INVERTER 

Serija klimatskih naprav za stensko vgradnjo

Oznaka 07010640
Model X-REVO-1819
Velikost kBtu/h 18
Moč hlajenja - hlajenje (1) kW 5,0
Razred energijske učinkovitosti - hlajenje  A++
SEER   6,3
Letna poraba elektrike - hlajenje kWh/y  277
Toplotna razporeditev - ogrevanje Srednje
Toplotna moč - ogrevanje (2) kW 4,8
Razred energijske učinkovitosti - ogrevanje   A+
SCOP   4,1
Letna poraba elektrike - ogrevanje kWh/y  1642
Hlajenje - moč (3) nom (min-maks) kW 5,00 (1,00 - 6,00)
Hlajenje - absorbirana moč (3) nom (min-maks) kW 1,54 (0,26 - 2,30)
Ogrevanje - moč (4) nom (min-maks) kW  5,60 (1,60 - 6,25)
Ogrevanje - absorbir. moč (4) nom (min-maks) kW 1,51 (0,35 -2,30)
Napajalna napetost V/ph/Hz  230/1/50
Maksimalni absorbirani tok A  12,3
Hladilni medij - polnjenje R32 (GWP = 675) / CO2 eq. kg  /  t 1,20 /0,81
Maks. razdalja med notranjo in zunanjo enoto m  15
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto m  5
Cevi hladilnega medija (tekočina) Ø mm (cola) 6,35 (1/4)
Cevi hladilnega medija (plin) Ø mm (cola) 12,70 (1/2)
Model zunanje enote X-REVO-1819E
Hlajenje - območje obratovanja °C  -15÷43
Ogrevanje - območje obratovanja °C  -15÷24
Pretok zraka (3) m3/h  2200
Raven zvočne moči (3) dB(A)  65
Raven zvočnega tlaka (5) dB(A)  43
Tip kompresorja  Rotacijski
Stopnja zaščite IP  IP24
Dimenzije zunanje enote  LxHxPxDxE mm  880×585×350x510x310
Teža zunanje enote  kg  38
Model notranje enote X-REVO-1819W
Hlajenje - moč (3) nom kW 5,00
Razvlaževanje (3) nom L/h 2,0
Ogrevanje - moč (4) nom kW 5,60
Maksimalna absorbirana moč W 70
Maksimalni absorbirani tok  A  0,50
Pretok zraka (3) (maks-min) m3/h  1080 (1000-750-500)
Raven zvočne moči (3) dB(A)  60
Raven zvočnega tlaka (6) dB(A)  50
Stopnja zaščite IP  IPX0
Dimenzije notranje enote  LxHxP mm  926×315×240
Teža notranje enote  kg  12
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(1) Hlajenje moč: notranja temperatura = 27(19) °C; 
      zunanja temperatura = 35 °C.

(2) Ogrevanje moč: notranja temperatura = 20 °C;
      zunanja temperatura = –10 °C.

(3) Hlajenje standardni nominalni pogoji: 
     notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temp. = 35°C

(4) Ogrevanje standardni nominalni pogoji: 
     notranja temperatura = 20 °C;  zunanja temp. = 7 °C.

(5) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v odprtem prostoru) pri 
oddaljenosti 5 m od enote s faktorjem usmerjenosti 2.

(6) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v zaprtem prostoru) pri 
oddaljenosti 2,5 m od enote in s faktorjem usmerjenosti 2 in 
konstantnemu prostoru 50 m2.

Podatki kot uredba EU 206/2012, 626/2011
Delovanje kot standard EN 14511, EN 14825
Standard zvočne moči EN12102-1



Funkcijske in tehnične značilnosti

Dodatna oprema je priložena posebej

Prezračevanje
Na voljo so tri hitrosti plus avtomatska.

Digitalna ura
Prikaže uro z daljinskega upravljalnika.

Vklop in izklop TIMER  
Za časovno nastavitev vklopa in izklopa klimatske 
naprave

Nočna nastavitev SLEEP  
Za ohranjanje idealne temperature med obdobji 
počitka

Razvlaževanje DRY  
Za zmanjšanje relativne vlage v prostoru, brez da bi preveč 
znižali temperaturo.

Avtomatsko obratovanje AUTO  
Izbere način obratovanja glede na nastavljene parametre 
tako, da zagotovi največje udobje

Hlajenje

Ogrevanje

AIRSWING
Avtomatsko gibanje vertikalne lopute.
Funkcija avtomatskega prilagajanja vertikalnega zračnega toka.

AIRSWING
Avtomatsko gibanje vodoravne lopute.
Funkcija avtomatskega prilagajanja vodoravnega zračnega toka.

Funkcija I Feel
Daljinski upravljalnik zaznava dejansko sobno temperaturo 
ter jo preko infrardečih žarkov pošlje sprejemniku v notranji 
enoti, ki jo potem avtomatsko regulira.

FUNKCIJA QUIET (FUNKCIJA NIZKEGA ŠUMA)
Za delovanje enote v tihem načinu

Funkcija SUPER
Prostor ohladite ali segrejte

ECONOMY funkcija
V tem načinu klimatska naprava deluje z nizko 
porabo energije.

Protiprašni filter
Notranja enota je opremljena s filtrom za prašne delce 
v zraku.

Avtomatski ponovni zagon AUTORESTART  
Po izpadu oz. prekinitvi električnega toka se naprava 
avtomatsko ponovno zažene.

Funkcija avtomatskega odkrivanja napak
Sporoči, če je v sistemu prišlo do napake v obratovanju.

Funkcija Blow
Ventilator obratuje tudi po izklopu naprave, da prepreči 
nastanek plesni in neprijetnih vonjav znotraj notranje 
enote. 

Daljinski upravljalnik
Ima zaslon LCD (Liquid Crystal Display) z jasnim prikazom 
funkcij.

Vzdrževanje kompresorja
Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo kompresorja, smo ga 
opremili s funkcijo start in stop. Čakalni čas med 
zaustavitvijo in naslednjim zagonom je tri minute.

Ventilator različnih hitrosti
Na voljo je več hitrosti ventilatorja (število na znaku 
označuje število različnih hitrosti).

Koda

WIFI nadzor za upravljanje pametnega telefona X-REVO
Tehnični podatki
Frekvenca: WIFI 2,4 GHz - Maksimalna prenosna moč: ≤ 20 dBm - Mere: L51 x H28 x D13 (mm)
Delovna temperatura: -10 ÷ 40 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% 95%

07917565

Žični daljinski upravljalnik za X-REVO
Nastavitve: Način delovanja - časovnik - tedensko programiranje - omejitev temperature

Tehnični podatki
Vhodni električni tok: 12 -17 Vdc - Delovna temperatura: -5 ÷ 43 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% - 95%
Skupna dolžina kabla: 10 m - 4 x 0,75 mm2 oklopljeni kabel - IR sprejemnik

07917515
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X-REVO   2419
   Enojna klimatska naprava INVERTER 

Serija klimatskih naprav za stensko vgradnjo

Oznaka 07010645
Model X-REVO-2419
Velikost kBtu/h 24
Moč hlajenja - hlajenje (1) kW 7,0
Razred energijske učinkovitosti - hlajenje  A++
SEER   8,0
Letna poraba elektrike - hlajenje kWh/y  307
Toplotna razporeditev - ogrevanje Srednje
Toplotna moč - ogrevanje (2) kW 5,0
Razred energijske učinkovitosti - ogrevanje   A++
SCOP   4,6
Letna poraba elektrike - ogrevanje kWh/y  1518
Hlajenje - moč (3) nom (min-maks) kW 7,00 (1,60 - 8,25)
Hlajenje - absorbirana moč (3) nom (min-maks) kW 1,80 (0,35 - 3,20)
Ogrevanje - moč (4) nom (min-maks) kW  7,50 (1,50 - 9,00)
Ogrevanje - absorbir. moč (4) nom (min-maks) kW 2,02 (0,30 -3,45)
Napajalna napetost V/ph/Hz  230/1/50
Maksimalni absorbirani tok A  15,2
Hladilni medij - polnjenje R32 (GWP = 675) / CO2 eq. kg  /  t 1,70 / 1,15
Maks. razdalja med notranjo in zunanjo enoto m  15
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto m  5
Cevi hladilnega medija (tekočina) Ø mm (cola) 9,52 (3/8)
Cevi hladilnega medija (plin) Ø mm (cola) 15,88 (5/8)
Model zunanje enote X-REVO-2419E
Hlajenje - območje obratovanja °C  -15÷43
Ogrevanje - območje obratovanja °C  -15÷24
Pretok zraka (3) m3/h  2800
Raven zvočne moči (3) dB(A)  69
Raven zvočnega tlaka (5) dB(A)  47
Tip kompresorja  Rotacijski
Stopnja zaščite IP  IP24
Dimenzije zunanje enote  LxHxPxDxE mm  950x667x368x542x341
Teža zunanje enote  kg  60
Model notranje enote X-REVO-2419W
Hlajenje - moč (3) nom kW 7,00
Razvlaževanje (3) nom L/h 2,5
Ogrevanje - moč (4) nom kW 7,50
Maksimalna absorbirana moč W 50
Maksimalni absorbirani tok  A  0,35
Pretok zraka (3) (maks-min) m3/h  1200 (1100-880-600)
Raven zvočne moči (3) dB(A)  63
Raven zvočnega tlaka (6) dB(A)  50
Stopnja zaščite IP  IPX0
Dimenzije notranje enote  LxHxP mm  1097×315×242
Teža notranje enote  kg  13

HLAJENJE OGREVANJE

ErP

A
B
C
D

GARANCIJA

NA KOMPRESORJU

LETA

Single INVERTER

L P

H

Notranja enota 

L

D

H

P
E

Zunanja enota 

(1) Hlajenje moč: notranja temperatura = 27(19) °C; 
      zunanja temperatura = 35 °C.

(2) Ogrevanje moč: notranja temperatura = 20 °C;
      zunanja temperatura = –10 °C.

(3) Hlajenje standardni nominalni pogoji: 
     notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temp. = 35°C

(4) Ogrevanje standardni nominalni pogoji: 
     notranja temperatura = 20 °C;  zunanja temp. = 7 °C.

(5) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v odprtem prostoru) pri 
oddaljenosti 5 m od enote s faktorjem usmerjenosti 2.

(6) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v zaprtem prostoru) pri 
oddaljenosti 2,5 m od enote in s faktorjem usmerjenosti 2 in 
konstantnemu prostoru 50 m2.

Podatki kot uredba EU 206/2012, 626/2011
Delovanje kot standard EN 14511, EN 14825
Standard zvočne moči EN12102-1



Funkcijske in tehnične značilnosti

Dodatna oprema je priložena posebej

Prezračevanje
Na voljo so tri hitrosti plus avtomatska.

Digitalna ura
Prikaže uro z daljinskega upravljalnika.

Vklop in izklop TIMER  
Za časovno nastavitev vklopa in izklopa klimatske 
naprave

Nočna nastavitev SLEEP  
Za ohranjanje idealne temperature med obdobji 
počitka

Razvlaževanje DRY  
Za zmanjšanje relativne vlage v prostoru, brez da bi preveč 
znižali temperaturo.

Avtomatsko obratovanje AUTO  
Izbere način obratovanja glede na nastavljene parametre 
tako, da zagotovi največje udobje

Hlajenje

Ogrevanje

AIRSWING
Avtomatsko gibanje vertikalne lopute.
Funkcija avtomatskega prilagajanja vertikalnega zračnega toka.

AIRSWING
Avtomatsko gibanje vodoravne lopute.
Funkcija avtomatskega prilagajanja vodoravnega zračnega toka.

Funkcija I Feel
Daljinski upravljalnik zaznava dejansko sobno temperaturo 
ter jo preko infrardečih žarkov pošlje sprejemniku v notranji 
enoti, ki jo potem avtomatsko regulira.

FUNKCIJA QUIET (FUNKCIJA NIZKEGA ŠUMA)
Za delovanje enote v tihem načinu

Funkcija SUPER
Prostor ohladite ali segrejte

ECONOMY funkcija
V tem načinu klimatska naprava deluje z nizko 
porabo energije.

Protiprašni filter
Notranja enota je opremljena s filtrom za prašne delce 
v zraku.

Avtomatski ponovni zagon AUTORESTART  
Po izpadu oz. prekinitvi električnega toka se naprava 
avtomatsko ponovno zažene.

Funkcija avtomatskega odkrivanja napak
Sporoči, če je v sistemu prišlo do napake v obratovanju.

Funkcija Blow
Ventilator obratuje tudi po izklopu naprave, da prepreči 
nastanek plesni in neprijetnih vonjav znotraj notranje 
enote. 

Daljinski upravljalnik
Ima zaslon LCD (Liquid Crystal Display) z jasnim prikazom 
funkcij.

Vzdrževanje kompresorja
Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo kompresorja, smo ga 
opremili s funkcijo start in stop. Čakalni čas med 
zaustavitvijo in naslednjim zagonom je tri minute.

Ventilator različnih hitrosti
Na voljo je več hitrosti ventilatorja (število na znaku 
označuje število različnih hitrosti).

Koda

WIFI nadzor za upravljanje pametnega telefona X-REVO
Tehnični podatki
Frekvenca: WIFI 2,4 GHz - Maksimalna prenosna moč: ≤ 20 dBm - Mere: L51 x H28 x D13 (mm)
Delovna temperatura: -10 ÷ 40 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% 95%

07917565

Žični daljinski upravljalnik za X-REVO
Nastavitve: Način delovanja - časovnik - tedensko programiranje - omejitev temperature

Tehnični podatki
Vhodni električni tok: 12 -17 Vdc - Delovna temperatura: -5 ÷ 43 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% - 95%
Skupna dolžina kabla: 10 m - 4 x 0,75 mm2 oklopljeni kabel - IR sprejemnik

07917515
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X-REVO   1819D
Dvojna klimatska naprava za stensko vgradnjo
Serija klimatskih naprav za stensko vgradnjo

HLAJENJE OGREVANJE

ErP

A
B
C
D

GARANCIJA

NA KOMPRESORJU

LETA

DUAL INVERTER

L P

H

Notranja enota

L

D

H

P
E

Zunanja enota

Oznaka 07010655
Model X-REVO-1819D
Velikost kBtu/h 18 (9+12)
Moč hlajenja - hlajenje (1) kW 5,2 
Razred energijske učinkovitosti - hlajenje  A++
SEER   7,0 
Letna poraba elektrike - hlajenje kWh/y  260 
Toplotna razporeditev - ogrevanje Srednja
Toplotna moč - ogrevanje (2) kW 5,7
Razred energijske učinkovitosti - ogrevanje   A+
SCOP   4,2
Letna poraba elektrike - ogrevanje kWh/y  1906
Hlajenje - moč (3) nom (min-maks) kW 5,20 (1,80 - 6,60)
Hlajenje - absorbirana moč (3) nom (min-maks) kW 1,33 (0,36 - 2,20)
Ogrevanje - moč (4) nom (min-maks) kW  6,00 (1,40 - 7,20)
Ogrevanje - absorbirana moč (4) nom (min-maks) kW 1,43 (0,28 - 2,30)
Napajalna napetost V/ph/Hz  230/1/50
Maksimalni absorbirani tok A  11,00 
Hladilni medij - polnjenje R32 (GWP = 675) / CO2 eq. kg  /  t 1,32 / 0,89
Maks. razdalja med notranjo in zunanjo enoto  m  15 (skupaj 30)
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto. m  15
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto m  7,5
Cevi hladilnega medija (tekočina) Ø mm (cola) 2x6,35 (1/4)
Cevi hladilnega medija (plin) Ø mm (cola) 2x9,52 (3/8)
Model zunanje enote X-REVO-1819DE
Hlajenje - območje obratovanja °C  -15÷48
Ogrevanje - območje obratovanja °C  -15÷24
Pretok zraka (3) m3/h  2200
Raven zvočne moči (3) dB(A)  64
Raven zvočnega tlaka (5) dB(A)  42
Tip kompresorja  Rotacijski
Stopnja zaščite IP  IPX4
Dimenzije zunanje enote  LxHxPxDxE mm  893×584×338x510x310
Teža zunanje enote  kg  37
Model notranje enote X-REVO-0919W
Hlajenje - moč (3) nom (min-maks) kW 2,22
Razvlaževanje nom (3) L/h 0,8
Ogrevanje - moč (4) nom kW 2,57
Maksimalna absorbirana moč W 45
Maksimalni absorbirani tok  A  0,30
Pretok zraka (3) (min-maks) m3/h  680 (550-420-350)
Raven zvočne moči (3) dB(A)  56
Raven zvočnega tlaka (maks-min) (6) dB(A)  46
Stopnja zaščite IP  IPX0
Dimenzije notranje enote  LxHxP mm  820×270×215
Teža notranje enote  kg  9
Model notranje enote X-REVO-1219W
Hlajenje - moč (3) nom kW 2,98
Razvlaževanje (3) nom L/h 1,2
Ogrevanje - moč (4) nom kW 3,43
Maksimalna absorbirana moč W 45
Maksimalni absorbirani tok  A  0,30
Pretok zraka (3) (maks-min) m3/h  680 (600-520-350)
Raven zvočne moči (3) dB(A)  56
Raven zvočnega tlaka (6) dB(A)  46
Stopnja zaščite IP  IPX0
Dimenzije notranje enote  LxHxP mm  820×270×215
Teža notranje enote  kg  9

(1) Hlajenje moč: notranja temperatura = 27(19) °C; 
      zunanja temperatura = 35 °C.

(2) Ogrevanje moč: notranja temperatura = 20 °C;
      zunanja temperatura = –10 °C.

(3) Hlajenje standardni nominalni pogoji: 
     notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temp. = 35°C

(4) Ogrevanje standardni nominalni pogoji: 
     notranja temperatura = 20 °C;  zunanja temp. = 7 °C.

(5) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v odprtem prostoru) pri 
oddaljenosti 5 m od enote s faktorjem usmerjenosti 2.

(6) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v zaprtem prostoru) pri 
oddaljenosti 2,5 m od enote in s faktorjem usmerjenosti 2 in 
konstantnemu prostoru 50 m2.

Podatki kot uredba EU 206/2012, 626/2011
Delovanje kot standard EN 14511, EN 14825
Standard zvočne moči EN12102-1



Funkcijske in tehnične značilnosti

Dodatna oprema je priložena posebej

Prezračevanje
Na voljo so tri hitrosti plus avtomatska.

Digitalna ura
Prikaže uro z daljinskega upravljalnika.

Vklop in izklop TIMER  
Za časovno nastavitev vklopa in izklopa klimatske 
naprave

Nočna nastavitev SLEEP  
Za ohranjanje idealne temperature med obdobji 
počitka

Razvlaževanje DRY  
Za zmanjšanje relativne vlage v prostoru, brez da bi preveč 
znižali temperaturo.

Avtomatsko obratovanje AUTO  
Izbere način obratovanja glede na nastavljene parametre 
tako, da zagotovi največje udobje

Hlajenje

Ogrevanje

AIRSWING
Avtomatsko gibanje vertikalne lopute.
Funkcija avtomatskega prilagajanja vertikalnega zračnega toka.

AIRSWING
Avtomatsko gibanje vodoravne lopute.
Funkcija avtomatskega prilagajanja vodoravnega zračnega toka.

Funkcija I Feel
Daljinski upravljalnik zaznava dejansko sobno temperaturo 
ter jo preko infrardečih žarkov pošlje sprejemniku v notranji 
enoti, ki jo potem avtomatsko regulira.

FUNKCIJA QUIET (FUNKCIJA NIZKEGA ŠUMA)
Za delovanje enote v tihem načinu

Funkcija SUPER
Prostor ohladite ali segrejte

ECONOMY funkcija
V tem načinu klimatska naprava deluje z nizko 
porabo energije.

Protiprašni filter
Notranja enota je opremljena s filtrom za prašne delce 
v zraku.

Avtomatski ponovni zagon AUTORESTART  
Po izpadu oz. prekinitvi električnega toka se naprava 
avtomatsko ponovno zažene.

Funkcija avtomatskega odkrivanja napak
Sporoči, če je v sistemu prišlo do napake v obratovanju.

Funkcija Blow
Ventilator obratuje tudi po izklopu naprave, da prepreči 
nastanek plesni in neprijetnih vonjav znotraj notranje 
enote. 

Daljinski upravljalnik
Ima zaslon LCD (Liquid Crystal Display) z jasnim prikazom 
funkcij.

Vzdrževanje kompresorja
Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo kompresorja, smo ga 
opremili s funkcijo start in stop. Čakalni čas med 
zaustavitvijo in naslednjim zagonom je tri minute.

Ventilator različnih hitrosti
Na voljo je več hitrosti ventilatorja (število na znaku 
označuje število različnih hitrosti).

Koda

WIFI nadzor za upravljanje pametnega telefona X-REVO
Tehnični podatki
Frekvenca: WIFI 2,4 GHz - Maksimalna prenosna moč: ≤ 20 dBm - Mere: L51 x H28 x D13 (mm)
Delovna temperatura: -10 ÷ 40 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% 95%

07917565

Žični daljinski upravljalnik za X-REVO
Nastavitve: Način delovanja - časovnik - tedensko programiranje - omejitev temperature

Tehnični podatki
Vhodni električni tok: 12 -17 Vdc - Delovna temperatura: -5 ÷ 43 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% - 95%
Skupna dolžina kabla: 10 m - 4 x 0,75 mm2 oklopljeni kabel - IR sprejemnik

07917515
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X-REVO   2419T
Trojna klimatska naprava za stensko vgradnjo
Serija klimatskih naprav za stensko vgradnjo

HLAJENJE OGREVANJE

ErP

A
B
C
D

GARANCIJA

NA KOMPRESORJU

LETA

TRIAL INVERTER

L P

H

Notranja enota

L

D

H

P
E

Zunanja enota

(1) Hlajenje moč: notranja temperatura = 27(19) °C; 
      zunanja temperatura = 35 °C.

(2) Ogrevanje moč: notranja temperatura = 20 °C;
      zunanja temperatura = –10 °C.

(3) Hlajenje standardni nominalni pogoji: 
     notranja temperatura = 27(19) °C; zunanja temp. = 35°C

(4) Ogrevanje standardni nominalni pogoji: 
     notranja temperatura = 20 °C;  zunanja temp. = 7 °C.

(5) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v odprtem prostoru) pri oddal-
jenosti 5 m od enote s faktorjem usmerjenosti 2.

(6) Raven zvočnega tlaka, izmerjenega (v zaprtem prostoru) pri odd-
aljenosti 2,5 m od enote in s faktorjem usmerjenosti 2 in konstant-
nemu prostoru 50 m2.

Podatki kot uredba EU 206/2012, 626/2011
Delovanje kot standard EN 14511, EN 14825
Standard zvočne moči EN12102-1

Oznaka 07010660
Model X-REVO-2419T
Velikost kBtu/h 24 (9+9+12)
Moč hlajenja - hlajenje (1) kW 7,0 
Razred energijske učinkovitosti - hlajenje  A++
SEER   6,7 
Letna poraba elektrike - hlajenje kWh/y  367 
Toplotna razporeditev - ogrevanje Srednja
Toplotna moč - ogrevanje (2) kW 7,6
Razred energijske učinkovitosti - ogrevanje   A+
SCOP   4,1
Letna poraba elektrike - ogrevanje kWh/y  2607
Hlajenje - moč (3) nom (min-maks) kW 7,00 (3,00 - 10,00)
Hlajenje - absorbirana moč (3) nom (min-maks) kW 1,79 (0,65 - 3,10
Ogrevanje - moč (4) nom (min-maks) kW  8,00 (2,30 - 10,00)
Ogrevanje - absorbirana moč (4) nom (min-maks) kW 2,10 (0,52 - 3,10)
Napajalna napetost V/ph/Hz  230/1/50
Maksimalni absorbirani tok A  13,7
Hladilni medij - polnjenje R32 (GWP = 675) / CO2 eq. kg  /  t 1,80 / 1,22
Maks. razdalja med notranjo in zunanjo enoto  m  20 (total 45)
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto. m  15
Maks. višina med notranjo in zunanjo enoto m  7,5
Cevi hladilnega medija (tekočina) Ø mm (cola) 3x6,35 (1/4)
Cevi hladilnega medija (plin) Ø mm (cola) 3x9,52 (3/8)
Model zunanje enote X-REVO-2419TE
Hlajenje - območje obratovanja °C  -15÷48
Ogrevanje - območje obratovanja °C  -15÷24
Pretok zraka (3) m3/h  2800
Raven zvočne moči (3) dB(A)  68
Raven zvočnega tlaka (5) dB(A)  46
Tip kompresorja  Rotacijski
Stopnja zaščite IP  IPX4
Dimenzije zunanje enote  LxHxPxDxE mm  1090×840×413x580x381
Teža zunanje enote  kg  69
Model notranje enote X-REVO-0919W
Hlajenje - moč (3) nom (min-maks) kW 2,09
Razvlaževanje nom (3) L/h 0,7
Ogrevanje - moč (4) nom kW 2,40
Maksimalna absorbirana moč W 45
Maksimalni absorbirani tok  A  0,30
Pretok zraka (3) (min-maks) m3/h  680 (550-420-350)
Raven zvočne moči (3) dB(A)  56
Raven zvočnega tlaka (maks-min) (6) dB(A)  46
Stopnja zaščite IP  IPX0
Dimenzije notranje enote  LxHxP mm  820×270×215
Teža notranje enote  kg  9
Model notranje enote X-REVO-1219W
Hlajenje - moč (3) nom kW 2,82
Razvlaževanje (3) nom L/h 1,1
Ogrevanje - moč (4) nom kW 3,20
Maksimalna absorbirana moč W 45
Maksimalni absorbirani tok  A  0,30
Pretok zraka (3) (maks-min) m3/h  680 (600-520-350)
Raven zvočne moči (3) dB(A)  56
Raven zvočnega tlaka (6) dB(A)  46
Stopnja zaščite IP  IPX0
Dimenzije notranje enote  LxHxP mm  820×270×215
Teža notranje enote  kg  9



Funkcijske in tehnične značilnosti

Dodatna oprema je priložena posebej

Prezračevanje
Na voljo so tri hitrosti plus avtomatska.

Digitalna ura
Prikaže uro z daljinskega upravljalnika.

Vklop in izklop TIMER  
Za časovno nastavitev vklopa in izklopa klimatske 
naprave

Nočna nastavitev SLEEP  
Za ohranjanje idealne temperature med obdobji 
počitka

Razvlaževanje DRY  
Za zmanjšanje relativne vlage v prostoru, brez da bi preveč 
znižali temperaturo.

Avtomatsko obratovanje AUTO  
Izbere način obratovanja glede na nastavljene parametre 
tako, da zagotovi največje udobje

Hlajenje

Ogrevanje

AIRSWING
Avtomatsko gibanje vertikalne lopute.
Funkcija avtomatskega prilagajanja vertikalnega zračnega toka.

AIRSWING
Avtomatsko gibanje vodoravne lopute.
Funkcija avtomatskega prilagajanja vodoravnega zračnega toka.

Funkcija I Feel
Daljinski upravljalnik zaznava dejansko sobno temperaturo 
ter jo preko infrardečih žarkov pošlje sprejemniku v notranji 
enoti, ki jo potem avtomatsko regulira.

FUNKCIJA QUIET (FUNKCIJA NIZKEGA ŠUMA)
Za delovanje enote v tihem načinu

Funkcija SUPER
Prostor ohladite ali segrejte

ECONOMY funkcija
V tem načinu klimatska naprava deluje z nizko 
porabo energije.

Protiprašni filter
Notranja enota je opremljena s filtrom za prašne delce 
v zraku.

Avtomatski ponovni zagon AUTORESTART  
Po izpadu oz. prekinitvi električnega toka se naprava 
avtomatsko ponovno zažene.

Funkcija avtomatskega odkrivanja napak
Sporoči, če je v sistemu prišlo do napake v obratovanju.

Funkcija Blow
Ventilator obratuje tudi po izklopu naprave, da prepreči 
nastanek plesni in neprijetnih vonjav znotraj notranje 
enote. 

Daljinski upravljalnik
Ima zaslon LCD (Liquid Crystal Display) z jasnim prikazom 
funkcij.

Vzdrževanje kompresorja
Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo kompresorja, smo ga 
opremili s funkcijo start in stop. Čakalni čas med 
zaustavitvijo in naslednjim zagonom je tri minute.

Ventilator različnih hitrosti
Na voljo je več hitrosti ventilatorja (število na znaku 
označuje število različnih hitrosti).

Koda

WIFI nadzor za upravljanje pametnega telefona X-REVO
Tehnični podatki
Frekvenca: WIFI 2,4 GHz - Maksimalna prenosna moč: ≤ 20 dBm - Mere: L51 x H28 x D13 (mm)
Delovna temperatura: -10 ÷ 40 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% 95%

07917565

Žični daljinski upravljalnik za X-REVO
Nastavitve: Način delovanja - časovnik - tedensko programiranje - omejitev temperature

Tehnični podatki
Vhodni električni tok: 12 -17 Vdc - Delovna temperatura: -5 ÷ 43 ° C - Delovna vlažnost: RH 10% - 95%
Skupna dolžina kabla: 10 m - 4 x 0,75 mm2 oklopljeni kabel - IR sprejemnik

07917515
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Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. +39 0434 567911 - Fax +39 0434 567901 - www.emmeti.com - info@emmeti.com


