
MULTI-INVERTOROVÉ
KLIMATIZACE
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VÝHODY MULTI-INVERTOROVÉ TECHNOLOGIE VENKOVNÍ JEDNOTKY

ENERGETICKÁ TŘÍDA 
A, A+, A++

Účinnost klimatizací Gorenje odpovídá požadavkům 
evropské směrnice. Tím je zajištěna vysoká 
energetická účinnost spotřebiče při nízkém příkonu.

Hodnoty SEER pro chlazení a SCOP pro topení udávají 
poměr mezi vstupním výkonem a výstupem chlazení 
nebo chlazením při různých podmínkách.

Klimatizace Gorenje s multi-invertory, které překračují 
hodnotu SEER více než 6,1 a SCOP více než 4,0 jsou 
zařazené do energetické třídy A ++ pro chlazení a třídy 
A + pro vytápění.

Multi-invertorové klimatizace Gorenje poskytují vysoce výkonnou 
technologii, která zajišťuje účinnost a optimální provoz. 
Jednosměrné rotační kompresory umožňují optimálně reagovat  
na vaše potřeby. Rychle dosahují požadované teploty a pak ji 
přesně udržují. Na jednu venkovní jednotku lze připojit až čtyři 
vnitřní jednotky, což zjednodušší instalací i nároky na prostor. 

Vnitřní jednotky je možné dodat ve dvou provedeních: běžné na 
stěnu a kazetové. Všechny modely lze připojit k jediné venkovní 
jednotce. Jediná venkovní jednotka výrazně snižuje náklady na 
instalaci, protože je zapotřebí pouze jedno napájení; Navíc takové 
řešení ušetří spoustu místa.

Technická data:

* Údaj akustického výkonu nezávisí na vzdálenosti mezi přístrojem a měřicím přístrojem. V důsledku toho není srovnatelný s údajem o akustického tlaku.

Konstrukce s kompaktními rozměry v sobě obsahuje všechny výhody 
velkých objemných strojů.

Kompaktní design
Kompaktní rozměry

Automatickým pohybem vodorovných žaluzií v určitém pořadí zajišťuje 
zařízení optimální rozložení a průtok chladného nebo teplého vzduchu  
v místnosti.

Auto Swing
Automatické otvírání žaluzie

V případě výpadku proudu se při obnovení napájení automaticky přepne 
na předchozí provozní režim.

Auto Restart
Automatický restart

V případě poruchy teplotního čidla klimatizace pracuje  
v nouzovém režimu.

Nouzový režim
Funkce nouzového režimu

Inteligentní design a vynikající materiály používané pro jednotlivé části 
klimatizace, zejména výměník, ventilátor a klapky, umožňují plynulý 
a přiměřený průtok vzduchu zařízením i při nízké rychlosti. Nejmenší 
rychlost otáčení ventilátoru vede přímo k tichému provozu klimatizace.

Tichý provoz
Funkce tichého provozu

Klimatizace automaticky přepíná mezi topením a větráním, což umožňuje 
vysoký odvlhčovací výkon. Pokojová teplota zůstane na konstantní 
úrovni.

Odvlhčování
Odvlhčování

LED displej na klimatizaci zobrazuje vaše nastavení a poskytne další 
libovolné informace, které budete potřebovat.

LED Displej
LED displej

Při automatickém provozu klimatizace nastavuje optimální pracovní režim 
mezi vytápěním a chlazením pomocí snímače teploty.

Auto
Automatický provoz

MODEL KAS 105 ZM DCINV4 KAS 53 ZM DCINV2 KAS 35 Z DCINVU

Výkon chlazení W 10600 5300 3500

Spotřeba elektrické energie při chlazení / Provozní proud W / A 3280 / 14,3 1630 / 7,1 1030 / 4,7

Výkon topení W 9300 5569 3600

Spotřeba elektrické energie při vytápění / Provozní proud W / A 2630 / 11,4 1390 / 6,1 1000 / 4,6

Napětí / Frekvence / Počet fází V-Hz-Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph

Poměr SEER / SCOP / 5,6 / 3,8 6,2 / 3,8 6,1 / 4,0

Energetická třída / A+ / A A++ / A+ A++ / A+

PRŮTOK VZDUCHU

Venkovní jednotka m3/h 4000 2200 2000

AKUSTICKÝ TLAK (AKUSTICKÝ VÝKON*)

Venkovní jednotka dB(A) 53 (67) 53 (63) 58 (60)

HMOTNOST A ROZMĚRY

Hmotnost venkovní jednotky (čistá / hrubá) kg 68,8 / 75,6 36 / 39 34,5 / 37,3

Rozměry venkovní jednotky (Š x H x V) mm 946x410x810 800x333x554 800x333x554

PŘIPOJENÍ CHLADIVA

Max. délka potrubí m 80 40 25

Max. délka potrubí k jedné vnitřní jednotce m 35 25 25

Maximální výškový rozdíl m 15 15 10

Průměr potrubí s kapalinou mm (inch) 4 x Ø6,35 (1/4") 2 x Ø6,35 (1/4") 1 x Ø6,35 (1/4")

Průměr potrubí s plynem mm (inch) 3 x Ø9,52 (3/8")
1 x Ø12,7 (1/2”) 2 x Ø9,52 (3/8") 1 x Ø9,52 (3/8”)

Průměr výstupního potrubí kondenzátu mm Ø16 Ø16 Ø16

Typ chladiva / plnění - / kg R32 / 2,1 R32 / 1,3 R410A / 1,38

Vnitřní jednotky mohou být použity v kombinaci s mono a multi- 
invertními klimatizacemi.

Mono / Multi
Mono / multi kompatibilita vnitřních jednotek

Horizontální žaluzie se automaticky přesune na stejnou pozici  
jako před vypnutím klimatizace.

Zapamatování pozice žaluzie
Funkce zapamatování poslední pozice žaluzie

Automaticky detekuje únik chladiva a vypne zařízení - dodatečná 
ochrana kompresoru.

Detekce úniku chladiva
Detekce úniku chladiva



VNITŘNÍ KAZETOVÉ JEDNOTKY VNITŘNÍ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY
S  kazetami KAK namontovanými na zavěšeném stropu si 
všimnete pouze elegantních mříží, které jsou zdrojem dokonale 
upraveného vzduchu.

Čtyři směry neviditelného svěžesti
Kazetové klimatizace KSK o rozměru 65 x 65 cm je možné 
instalovat do zavěšených stropů o vzdálenost až 30 cm. 
V místnostech s výškou stropu 2,5 m nebo více budou 
tyto jednotky poskytovat elegantní a útulné řešení - s na-
programovaným režimem nebo digitálním dálkovým ovládáním. 
Jednotky, které prozradí pouze mřížky na stropě, vypouštějí 
vzduch ve čtyřech směrech, aby efektivně dosáhly požadované 
teploty. Jsou vybaveny kondenzátovým čerpadlem, které 
odvede vodu do výšky až 75 cm.

Poskytují elegantní a funkční využití. Svojí konstrukcí a mnoha 
funkcemi jsou všestranné a velmi pohodlné v kancelářích  
i domácnostech. Instalace 20 cm pod stropem se postarají  
o vynikající rozložení upraveného vzduchu. Četné funkce řízené 
digitální jednotkou zajistí, že místnost je vždy ochlazena tak,  
jak ji chcete. LED displej na klimatizaci zobrazuje vaše 
nastavení a veškeré potřebné informace.

Dodatečný HEPA filtr čistí vzduch a tím příznivě ovlivňuje vaše 
zdraví.

MODEL REA 26 REA 35 REA 53

Výkon chlazení W 2640 3520 5275

Výkon topení W 2930 3800 5570

Napětí / Frekvence / Počet fází V-Hz-F 220-240V~ 50Hz, 1F 220-240V~ 50Hz, 1F 220-240V~ 50Hz, 1F

PRŮTOK VZDUCHU

Vnitřní jednotka m3/h 520/460/360 600/500/360 840/680/540

AKUSTICKÝ TLAK (AKUSTICKÝ VÝKON*)

Vnitřní jednotka dB(A) 21 (53) 22 (53) 25 (55)

HMOTNOST A ROZMĚRY

Hmotnost vnitřní jednotky (čistá / hrubá) kg 7,5 / 9,7 7,5 / 9,7 10 / 13

Rozměry vnitřní jednotky (Š x H x V) mm 805x194x285 805x194x285 957x213x302

PŘIPOJENÍ CHLADIVA

Průměr potrubí s kapalinou mm (inch) Ø6,35 (1/4") Ø6,35 (1/4") Ø6,35 (1/4")

Průměr potrubí s plynem mm (inch) Ø9,52 (3/8") Ø9,52 (3/8") Ø12,7 (1/2”)

Průměr výstupního potrubí kondenzátu mm Ø16 Ø16 Ø16

Technická data:

Technická data:

* Údaj akustického výkonu nezávisí na vzdálenosti mezi přístrojem a měřicím přístrojem. V důsledku toho není srovnatelný s údajem o akustického tlaku.* Údaj akustického výkonu nezávisí na vzdálenosti mezi přístrojem a měřicím přístrojem. V důsledku toho není srovnatelný s údajem o akustického tlaku.

MODEL KAK 35 N F1 MDCINV KAK 53 N F1 MDCINV

Výkon chlazení W 3500 5300

Výkon topení W 3500 6000

Napětí / Frekvence / Počet fází V-Hz-F 220-240V~ 50Hz, 1F 220-240V~ 50Hz, 1F

PRŮTOK VZDUCHU

Vnitřní jednotka m3/h 580 750

AKUSTICKÝ VÝKON*

Vnitřní jednotka dB(A) 52 54

HMOTNOST A ROZMĚRY

Hmotnost vnitřní jednotky (čistá / hrubá) kg 16 / 19 16,1 / 18,9

Hmotnost kazetového panelu (čistá / hrubá) kg 2,5 / 4,5 2,5 / 4,5

Rozměry vnitřní jednotky (Š x H x V) mm 570x260x570 570x260x570

Rozměry kazetového panelu (Š x H x V) mm 647x50x647 647x50x647

PŘIPOJENÍ CHLADIVA

Průměr potrubí s kapalinou mm (inch) Ø6,35 (1/4") Ø6,35 (1/4")

Průměr potrubí s plynem mm (inch) Ø9,52 (3/8") Ø12,7 (1/2”)

Průměr výstupního potrubí kondenzátu mm Ø25 Ø25



VNITŘNÍ KONZOLOVÉ JEDNOTKY ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU
Vysoce účinné klimatizace třídy A / A ++ poskytují tichý  
a výkonný provoz a automatické přepínání mezi topením  
a chlazením. LED displej na klimatizaci zobrazuje vaše 
nastavení a veškeré potřebné informace. Nový design 
umožňuje ušetřit až 40% odpadu, který vzniká nadměrným 
ohřevem nebo chlazením ve vztahu k nastavené teplotě,  

ke které dochází u konvenčních klimatizací v důsledku častého 
zapínání a vypínání. Vnitřní konzolová jednotka je vhodná  
pro místa, kde není žádná nebo omezená možnost montáže  
na stěnu nebo strop.

KAS 53 ZM DCINV2

KAS 35 Z DCINVU

KAS 105 ZM DCINV4

MODEL DUO

MODEL SINGLE

MODEL QUATRO

1 vnitřní jednotka 2 vnitřní jednotky

kW 2,6 2,6+2,6

kW 3,5 2,6+3,5

kW 5,3 3,5+3,5

1 vnitřní jednotka 1 vnitřní jednotka

kW 3,5 3,5

3 vnitřní jednotky 4 vnitřní jednotky

kW 2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+2,6 

kW 2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+2,6+3,5 

kW 2,6+2,6+5,3 2,6+2,6+3,5+3,5 

kW 2,6+3,5+3,5 2,6+2,6+2,6+5,3 

kW 2,6+3,5+5,3 2,6+2,6+3,5+5,3 

kW 3,5+3,5+3,5 2,6+3,5+3,5+3,5 

kW 2,6+5,3+5,3 2,6+3,5+3,5+5,3 

kW 3,5+3,5+5,3 3,5+3,5+3,5+3,5 

kW 3,5+5,3+5,3 3,5+3,5+3,5+5,3 

MODEL KAT 35 N DCINV C

Výkon chlazení W 3500

Výkon topení W 3600

Napětí / Frekvence / Počet fází V-Hz-F 220-240V~ 50Hz, 1F

PRŮTOK VZDUCHU

Vnitřní jednotka m3/h 550/470/360

AKUSTICKÝ TLAK (AKUSTICKÝ VÝKON*)

Vnitřní jednotka dB(A) 35 (58)

HMOTNOST A ROZMĚRY

Hmotnost vnitřní jednotky (čistá / hrubá) kg 15 (20)

Rozměry vnitřní jednotky (Š x H x V) mm 700x600x210

PŘIPOJENÍ CHLADIVA

Průměr potrubí s kapalinou mm (inch) Ø6,35 (1/4”)

Průměr potrubí s plynem mm (inch) Ø9,52 (3/8”)

Průměr výstupního potrubí kondenzátu mm Ø16

Technická data:

* Údaj akustického výkonu nezávisí na vzdálenosti mezi přístrojem a měřicím přístrojem. V důsledku toho není srovnatelný s údajem o akustického tlaku.

MULTI-KOMPATIBILITA
VNITŘNÍCH JEDNOTEK

Všechny nástěnné jednotky Gorenje jsou vhodné jak 
pro mono-, tak i pro multi-invertory. To znamená, že 
všechny nástěnné, kazetové a konzolové jednotky lze 
kombinovat do vícevláknového systému.

Jedna venkovní jednotka může být připojena k několika 
vnitřním jednotkám různého výkonu a tvaru (nástěnná, 
kazetová apod.). Kombinace výkonu mezi venkovní 
a vnitřní jednotkou je uvedena v níže uvedených 
tabulkách.

MODEL DUO nebo QUATRO

nebo

MODEL SINGLE



Proč klimatizaci Gorenje?
Vynikající kvalita, široký výběr modelů, atraktivní design, efektivní 
provoz a přiměřená cena budou nejlépe vyhovovat vašim potřebám 
a přáním. Kromě toho je jejich životnost dlouhá a servis a náhradní 
díly jsou zaručeny. Autorizovaní instalační a servisní technici zajistí 
rychlou a kvalitní instalaci našich přístrojů a v případě potřeby je 
budou dále udržovat a obsluhovat.

Chlazení a topení pomocí klimatizace
Klimatizace Gorenje jsou určeny k chlazení místností, stejně tak 
k topení v přechodových obdobích (jaro a podzim). Všechny 
stabilní klimatizační jednotky používají princip tepelného čerpadla. 
Nevytvářejí energii jako elektrické ohřívače; spíše ji přenášejí z okolí 
do místnosti, kde se uvolňuje při vyšší energetické úrovni (vyšší 
teplota). To vyžaduje pouze třetinu energie; zbylé dvě třetiny jsou 
získány z prostředí prakticky bez nákladů. Pokud je okolní teplota 
vyšší než 0 ° C, je to nepochybně nejhospodárnější systém vytápění. 
Je také ideální pro dodatečné vytápění v přechodových sezónách; 
v přímořských oblastech, může být dokonce použita po celou 
zimu. Vysoce účinná invertorová klimatizace může být použita i pro 
dodatečné vytápění v zimě v závislosti na vnějších podmínkách 
(teplota, vlhkost, vítr atd.).

Instalace klimatizace
Vnitřní jednotka by měla být instalována tak, aby proudění vzduchu 
nebylo zaměřeno na osoby v místnosti. Při instalaci vnitřní jednotky 
zajistěte:
•  neomezenou cirkulaci vzduchu
•  dostatečný prostor kolem jednotky pro snadné čištění a případné 

servisní služby
•  vnitřní jednotka by neměla být vystavena přímému slunečnímu 

svitu

Plán montáže venkovní jednotky:
•  Pokud je klimatizace instalována v bytovém domě, nejsnadnější 

místo instalace venkovní jednotky je na balkoně. Alternativně se 
může instalovat pod okno, na střechu nebo v podkroví (pokud je 
dostatečně větrané).

•  V domě může být venkovní jednotka namontována na podlahu,  
na balkón, pod střechou, v podkroví (pokud je dostatečně větrané) 
nebo kdekoli jinde na stěně.

•  Berte v úvahu váhu klimatizace a vyberte místnost, kde nebude 
rušit hluk a vibrace.

•  Vyberte místo, kde průtok vzduchu a akustický tlak generovaný 
klimatizací nebudou rušit okolní prostředí.

•  Pokud dům podléhá předpisům na ochranu kulturního dědictví, 
konzultujte s příslušným orgánem.

V každém případě vždy namontujte venkovní jednotku způsobem, 
který je nejméně rušivý pro původní design budovy (zadní strana 
budovy, podlaha, podkroví apod.). 

DOBRÉ VĚDĚT PŘED NÁKUPEM

Technická data slouží pouze pro informaci. Obrázky v katalogu se mohou lišit od skutečných zařízení pro prodej. 
Společnost Gorenje si vyhrazuje právo na provádění změn ve svém programu. Omlouváme se za případné chyby v katalogu. 

Vaníček energy s.r.o.
prodej, montáž a servis tepelných čerpadel GORENJE
Skalní 1088 | 753 01 Hranice 
+420 732 998 347 | info@a-centrum.eu | www.gorenjecentrum.cz

engee ekobalance s.r.o.
výhradní zastoupení klimatizací GORENJE pro ČR
U Stadionu 270 | CZ-383 01 Prachatice


