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CONSOLE
42QZA/38QUS-D8S

Energie besparend

� 2 instelbare Uitblaasopeningen

� 4 aanzuigopeningen

� Gebruiksvriendelijke afstandsbediening

� Follow me modus

� Intelligente zelfdiagnose en lekdetectie

� Snelle temperatuurregeling met Turbo-functie

� Automatische herstart na stroomuitval
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OUTDOOR UNIT 38QUS012D8S

Cooling Capacity kW 3.52 (1.50~5.00)

Heating Capacity kW 4.50(1.00~5.60)

Heating Capacity to -7 °C kW 4,10

Heating Capacity to -15 °C kW 3,50

Heating Capacity to -20 °C kW

Theoretical Thermal Load (PdesignC) kW 3,52

Theoretical Thermal Load (Pdesignh) warm season kW 3,50

Theoretical Thermal Load (Pdesignh) mid-season kW 3,50

Operating Range (Cooling) °C -15~50

Operating Range (Heating) °C -15~24

SEER / SCOP (warm season) / SCOP (mid-season) W/W 7.7/4.3/5.1

Energy Efficiency Class A++/A+/A+++

Indicative annual energy consumption kWh 160/1140/961

EER/COP W/W 3.87/3.72

Power supply 220~240V / 50Hz / 1Ph

Nominal current draw (Cooling) A 4,10

Nominal power draw (Cooling) W 910

Nominal current draw (Heating) A 5,40

Nominal power draw (Heating) W 1210

Nominal current A 10,0

Nominal power W 2350

Quantity of refrigerant kg 0.87/0.588

Liquid/Gas pipes mm (inch) 6.35mm (1/4in) /9.52mm (3/8in)

Standard pipe length m 5

Min. pipe length m 3

Max. pipe length m 25

Max. drop m 10

Additional refrigerant load g/m 12

INDOOR UNIT 42QZA012D8S

Nominal power W 67

Max. nominal current A 0,60

Sound power level dB(A) 55

Sound pressure level (high/med/low/silence) dB(A) 43/41/35

Air flow (high/med/low/silence) m3/h 530/480/360

Weight (net/gross) kg 15.0/19.5

Dimensions (LxWxH) mm 700x210x600

Package (LxWxH) mm 810x310x710

OUTDOOR UNIT 38QUS012D8S

Sound power level dB(A) 63

Sound pressure level dB(A) 56

Air flow   m3/h 2000

Weight (net/gross) kg 34.7/37.5

Dimensions (LxWxH) mm 800!333!554

Package (LxWxH) mm 920!390!625

Due to our policy of continuous product improvement, the features and data reported above may be subject to change without prior notice. The images of products and accessories are indicative.
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FUNCTIES
SAVINGS

TECHNOLOGIES

ENERGY CLASS 
Dit vertegenwoordigt de SEER- en SCOP-waarden die 
worden beschreven in het energielabel.

ECO MODE 
De airconditioner is uitgerust met X-ECO-technologie 
voor energiebesparing, deze vermindert het verbruik tot 
60% op 8 uur draaitijd in vergelijking met traditionele 
airconditioners.

RESTART FUNCTION 
In geval van een tijdelijke onderbreking van de 
stroomtoevoer, zal de airconditioner automatisch opstarten 
wanneer de stroom wordt ingeschakeld.

1W STANDBY 
In de standby-modus verbruikt de airconditioner slechts 1 
watt aan energie.

AUTO DEFROSTING 
Alleen als het nodig is zal de unit gaan ontdooien. Dit 
verhoogt de efficiëntie en zorgt voor energiebesparing.

LOW AMBIENT COOLING 
Koelen bij lage buitentemperatuur dus ook in de winter. De 
snelheid van de buitenventilator kan worden aangepast. 
Hierdoor kan tot -10 °C worden gekoeld.

RESTART AT 8 °C 
In de verwarmingsmodus houdt deze functie de ruimte 
continue op minimaal  8 °C en voorkomt dat er vorst kan 
ontstaan in een ruimte die lang niet wordt gebruikt.

POWERFUL DEHUMIDIFICATION 
Op de afstandbediening kan de ontvochtigingsmodus worden 
geselecteerd.

WEEKLY TIMER 
Hiermee kunnen gebruikers programmeren wanneer de 
airconditioner wordt ingeschakeld en / of uitgeschakeld per 
dag van de week

24H TIMER  
Hiermee kunnen gebruikers programmeren wanneer 
de airconditioner dagelijks wordt ingeschakeld en / of 
uitgeschakeld.

LED DISPLAY 
Het elektronische bedieningspaneel maakt het mogelijk om 
alle gewenste functies zeer gemakkelijk te selecteren.

AUTO-DIAGNOSIS 
Het besturingssysteem controleert automatisch de 
functiestatus en geeft een eventuele foutcode weer op het 
display van de binnenunit.

TWO WAY DRAINING 
Condens afvoer is eenvoudig aan beide zijden van de 
binnenunit te installeren.

LOUVER POSITION MEMORY 
Wanneer het apparaat opnieuw wordt opgestart nadat deze 
is uitgeschakeld, zal het uitblaaspatroon terugkeren in de 
laatst gekozen richting.

REPORTING REFRIGERANT LEAKS 
Alleen actief in koelmodus. Deze functie zorgt ervoor 
dat de compressor wordt beschermd bij een eventuele 
koudemiddel lekkage.

COLD AIR PREVENTION 
In de verwarmingsmodus start de ventilator van de 
binnenuit pas als de wisselaar is opgewarmd.

LOW AMBIENT HEATING 
De geavanceerde inverter-technologie maakt het mogelijk 
om ook bij lage buitentemperaturen tot -25°C te kunnen 
verwarmen. 

COMFORT

MUTE FUNCTION 
Dit garandeert een stille en comfortabele nacht door het 
deactiveren van de geluidssignalen en display.

AUTO SWING 
De lucht wordt automatisch verdeeld door de horizontale 
louvre. Hierdoor ontstaat er een optimale luchtstroom door 
de ruimte.

SLEEP MODE 
Met deze functie kunnen gebruikers de temperatuur 
regelen op basis van persoonlijke voorkeuren, waardoor 
een comfortabele nachtrust voor het hele gezin wordt 
gegarandeerd.

FOLLOW ME 
Hierbij wordt de temperatuursensor van de 
afstandsbediening ingeschakeld i.p.v. de sensor op de 
binnen-unit. 

ANTI-COLD AIR 
In de verwarmingsmodus start de ventilator van 
de binnenunit altijd pas na twee minuten om de 
warmtewisselaar eerst op te warmen. Dit voorkomt 
onaangename koude luchtstromen.

TURBO MODE 
Hierdoor kunnen gebruikers de ruimte snel koelen of 
verwarmen.


