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Nowoczesne jednostki klimatyzacyjne Hisense z serii S Mavo to jednostki klimatyzacji VRF z
górnym wyrzutem powietrza przeznaczone przede wszystkim do większych obiektów,
powierzchni biurowych, hoteli, zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Urządzenia bardzo
uniwersalne o wydajnościach rozpoczynających się od 22,4 kW wydajności chłodniczej.
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Zastosowano w nich kilka ciekawych rozwiązań technicznych, zwiększających sprawność,
funkcjonalność i atrakcyjność:

    
    -  ��specjalny system adresowania VIP, czyli umożliwienie przypisania w agregacie aż
pięciu adresów jednostek wewnętrznych,   
    -  które mają być traktowane priorytetowo i w pierwszej kolejności zostaną zasilone
czynnikiem chłodniczym;   
    -  ��szeroki zakres pracy urządzenia zwiększa potencjał możliwych zastosowań, w trybie
chłodzenia zakres pracy wynosi od -5 do 52°C, a w trybie grzania od -25 do 26°C, co
umożliwia działanie w najbardziej ekstremalnych warunkach;   
    -  ��automatyczna kontrola temperatury odparowania czynnika chłodniczego (ART),
umożliwiająca dostosowanie wydajności urządzenia do rzeczywistego zapotrzebowania
chłodniczego, co pozwala na znaczne oszczędności w zużyciu energii;   
    -  funkcjonalność ta sprawdza się również przy wykorzystaniu urządzeń z serii S Mavo w raz
z centralami wentylacyjnymi, gdzie temperatura odparowania może być ręcznie zmieniana w
zakresie od 2 do 11°, co jest najszerszym zakresem dostępnym na rynku;   
    -  dwustopniowa separacja oleju – pierwszy etap separacji oleju realizowany jest w
specjalnie zaprojektowanej komorze wysokociśnieniowej sprężarki, dzięki czemu do instalacji
odprowadzana jest tylko niewielka ilość oleju ze sprężarki; w drugim   
    -  etapie separacji olej odprowadzony ze sprężarki jest oddzielany od czynnika w
odśrodkowym separatorze oleju o wysokiej   
    -  sprawności wynoszącej ponad 99%;  
    -  ��specjalnie opatentowany 360° RADIATOR odprowadzający ciepło z elektroniki płyty
sterującej agregatem, chłodzony czynnikiem pracującym w układzie VRF, zabezpiecza
jednostkę zewnętrzną przed przegrzaniem i zapewnia prawidłowe parametry pracy;   
    -  ��tryb pracy nocnej i cichej potrafią obniżyć emisję hałasu urządzenia nawet o 19 dB.  
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