
Каталог обладнання. Системи кондиціонування. 2016

КЕРУВАТИ 
КЛІМАТОМ?
ЛЕГКО.



ВИЗНАНА 
ЯКІСТЬ 
З 1916 РОКУ!
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В 1916 році на північно-східній Італії молодий 
підприємець Антоніо Зануссі почав випуск кухон-
них плит і швидко зумів створити ряд новаторсь-
ких виробів. До 50-х років ХХ століття керівництво 
компанією, в якій працювало 300 співробітників, 
взяв на себе Ліно Зануссі, син Антоніо. Компанія вже 
була відома по всій Європі завдяки продукції, яка 
відрізнялася унікальною для того часу компактністю, 
продуктивністю і зручністю експлуатації. 

В 80-х роках компанія Zanussi стала частиною кон-
церну Electrolux AB Stockholm, інвестиції якого допо-
могли продовжити розробку високоякісних приладів 
з неповторним італійським дизайном. Це надійна, 
багатофункціональна і легка в управлінні техніка, 
яка придумана спеціально для того, щоб допомогти 
Вам звільнитися від більшості повсякденних побуто-
вих турбот і насолоджуватися життям. 

Ми в Zanussi вважаємо, що час безцінний і не можна 
витрачати його даремно! Підвищувати якість життя, 
забезпечувати зручність і комфорт Вам допоможуть 
наші кондиціонери, які чудово поєднуються з Вашим 
способом життя і стануть гармонійним елементом 
Вашого домашнього інтер'єру. 

В нашому асортименті Ви знайдете надійні і стильні 
кондиціонери, які швидко і легко змінять на краще 
мікроклімат у Вашому домі і допоможуть створити 
в ньому максимально комфортне оточення. А це 
означає, що під час відпочинку, в процесі улюблених 
занять або спілкування з близькими Вас буде ото-
чувати найсприятливіша атмосфера. 
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ОХОЛОДИТИ? ЛЕГКО.

Кондиціонери Zanussi швидко і ефективно охолодять 
Ваше приміщення до заданої температури. Коли для 
Вас створені оптимальні умови, компресор і вентиля-
тор зовнішнього блоку відключаються, а кондиціонер 
переходить в режим підтримки «заданої температури», 
знижуючи навантаження на основні вузли і агрегати, 
економлячи електроенергію. У кондиціонерах Zanussi 
Ви можете легко контролювати швидкість зниження 
температури, вибравши найбільш комфортний режим
і інтенсивність охолодження.

відключення компресора внутрішній блок ще деякий 
час продовжує працювати, забезпечуючи найбільш 
рівномірний розподіл теплого повітря в приміщенні, 
що обігрівається.

ОЧИСТИТИ? ЛЕГКО.

Ми знаємо, що Вам би хотілося наповнити буди-
нок чистим і корисним для здоров'я повітрям. Саме 
тому ми оснастили кондиціонери Zanussi фільтром 
Cold Catalyst, він очищає повітря від більшості 
шкідливих домішок, в тому числі від носіїв різних 
вірусів. До складу фільтру входить діоксид титану, 
який грає роль каталізатора. Сітка з каталізатором 
не вимагає додаткового нагріву від електромережі, 
саме ця особливість і лягла в основу назви фільтра, 
оскільки Cold Catalyst в перекладі означає «холодний 

КОРИСНІ ФУНКЦІЇ
І ТЕХНОЛОГІЇ?

КОНДИЦІОНУВАННЯ

ЛЕГКО.

ЗАПАХИ БАКТЕРІЇ ВІРУСИ

ОБЕЗЗАРАЖЕННЯЗНИЩЕННЯВИДАЛЕННЯ

ДІОКСИД ТИТАНУ
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ЗІГРІТИ? ЛЕГКО.

Кондиціонери Zanussi оснащені режимом обігріву і в 
холодну погоду з легкістю підвищують температуру 
повітря в приміщенні. Сучасні технології дозволяють 
найбільш точно контролювати задану температуру 
і наповнювати кімнату необхідним теплом. Оберти 
вентилятора внутрішнього блоку регулюються так 
само, як і при виставленні режиму охолодження, але 
робота цієї системи відрізняється кількістю «ступенів» 
швидкості, а значить, і більшою вариативністю. Після 

ВЕНТИЛЮВАТИ? ЛЕГКО. 

При виборі режиму вентиляції кондіціонери 
Zanussi рівномірно  розподілять повітря по всьо-
му приміщенню. Зазвичай цю функцію приладу ви-
користовують, коли 
в процесі обігріву 
кімнат за допомогою 
центральної системи 
опалення все тепле 
повітря накопичується 
під стелею. При роботі в 
цьому режимі повітря в 
приміщенні не нагрівається і не охолоджується, вен-
тилятор кондиціонера, працюючи в малошумному й 
економічному режимі, з'єднує прохолодний і тепле 
повітря, легко відновлюючи ідеальну для Вас атмос-
феру.

ЗАХИСТИТИ ВІД ДИСКОМФОРТУ? ЛЕГКО. 

В період міжсезоння, коли центральне опалення ще 
не працює, а повітря на 
вулиці вже дихає прохоло-
дою, кімнатну температуру 
можна назвати оптималь-
ною, більш того, багатьом 
з вас вона здасться навіть 
дискомфортною. Функція 
«Hot Start» (гарячий старт) 
заблокує вентилятор внутрішнього блоку до тих пір, 
поки теплообмінник не прогріється, тому в Вашу 
кімнату будуть надходити потоки тільки теплого 
повітря.

ОСУШИТИ? ЛЕГКО. 

Працюючи в режимі осушення, кондиціонери Zanussi 
усувають зайву вологу, накопичену в приміщенні, або 
в ситуаціях, коли рівень 
загальної вологості в 
кімнаті перевищує по-
казники, рекомендовані 
фахівцями і комфортні 
для здоров'я. У режимі 
осушення кондиціонер 
працює так само, як і 
в режимі охолодження, 
але температура повітря в приміщенні знижується 
не більше, ніж на 1оС. Швидкість обертання венти-
лятору внутрішнього блоку відповідає значенню, яке 
Ви задаєте за допомогою пульта управління. Якщо 
температура виявиться нижче заданої, компресор 
і вентилятор зовнішнього блоку відключаються, а 
вентилятор внутрішнього блоку буде працювати в 
тихому режимі.

РОЗМОРОЗИТИ? ЛЕГКО. 

У холодну пору доби Ви можете включити кондиціонер 
Zanussi на обігрів приміщення. При цьому важливо 
знати, яка температура за 
вікном. Якщо на вулиці тем-
пература повітря нижче, 
ніж +5° С, зовнішній блок 
кондиціонера може покри-
тися шаром інію або льоду. 
Щоб виключити ризик об-
мерзання, інтелектуальна 
система управління 
кондиціонером Zanussi 
включає режим «Defrost» 
і протягом 10-15 хвилин 
зовнішній блок відтає, а Ваш будинок наповнюється 
теплим повітрям. Zanussi завжди враховує погодні 
умови, тому однаково легко справляється зі складни-
ми різними завданнями.

каталізатор». Є у фільтрі Cold Catalyst і ще одна важ-
лива особливість: незалежно від терміну експлуатації 
кондиціонера Zanussi, цей елемент не втрачає свою 
ефективність. Коли сонячне світло потрапляє на 
фільтр, шкідливі домішки розщеплюються на прості 
речовини. А це значить, що в кондиціонерах Zanussi 
не важко постійно підтримувати чистоту повітря в 
оточуючому Вас просторі - просто вчасно просушуй-
те фільтр на сонці.



КОРИСНІ ФУНКЦІЇ
І ТЕХНОЛОГІЇ?

КОНДИЦІОНУВАННЯ

ЛЕГКО.
ІОНІЗУВАТИ ПОВІТРЯ? ЛЕГКО.
Сучасні кондиціонери Zanussi оснащені корисною 
функцією іонізації повітря. Завдяки цьому процесу 
мікроклімат в приміщенні стає максимально корис-
ним для здоров'я, сприяє підвищенню загального 
тонусу організму, зняттю напруги і стабілізації обміну 
речовин. Функція іонізації дозволяє не тільки освіжити 
повітря, а й очистити його від пилу. Встановлюючи 
нові опції на кондиціонери Zanussi, ми вибираємо 
технології, які легко впораються з Вашими повсяк-
денними завданнями. 
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ТИХО ПРАЦЮВАТИ, ПОКИ ВИ СПИТЕ? ЛЕГКО.
При роботі в «нічному режимі» кондиціонер ав-
томатично щогодини збільшує (при охолодженні) 
або зменшує (при обігріві) задану температуру на 
1° С. Через 2 години задана температура приймає 
нове значення, яке підтримується постійним на 

-1°C

-2°C

Автоматичне
відключення приблизно

через 7 годин після початку
переходу до сну
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ОПТИМАЛЬНО РОЗПОДІЛЯТИ ПОВІТРЯ? ЛЕГКО.
Купуючи кондиціонер, наші клієнти часто цікавляться 
напрямком і швидкістю поширення повітря по 
приміщенню. Кондиціонери Zanussi оптимально 
справляються з вирішенням цього завдання, забез-

печуючи рівномірне охолодження або обігрів кімнати. 
На ефективність розподілу повітря впливає напрямок 
жалюзі, яке задається функцією «Swing»: автоматич-
ний рух повітрярозподільних жалюзі «вгору-вниз». За 
допомогою клавіші можна встановити жалюзі в яко-
мусь одному положенні, щоб теплі або холодні по-
токи повітря легко і швидко надходили саме туди, де 
вони необхідні. 

протязі наступних 5 годин. Після цього кондиціонер 
відключається. Таким чином, кондиціонери Zanussi 
економлять електроенергію і підтримує комфортну 
температуру під час сну.

ПОЧАТИ АБО ЗАВЕРШИТИ РОБОТУ,
КОЛИ ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО? ЛЕГКО. 
Повернувшись додому, Ви 
хочете відразу ж занурити-
ся в комфортну атмосфе-
ру, будь то теплий затишок 
або прохолодна свіжість. 
Довірте рішення цієї проблеми 
кондиціонерів Zanussi - просто налаштуйте таймер на 
включення / вимикання потрібного режиму - як темпе-
ратурного, так і тимчасового, та в призначений Вами 

час кондиціонер неодміно почне роботу, щоб повер-
нувшись додому, Ви в повній мірі могли насолодитися 
навколишнім комфортом. Для кондиціонерів Zanussi 
так легко виконувати правила, які Ви встановлюєте. 

ЗАПАМ'ЯТАТИ ВАШІ НАЛАШТУВАННЯ? ЛЕГКО.
Вибір оптимальних параметрів для створення 
індивідуального клімату займає певний час. Щоб 
не витрачати його знову і знову при кожному 
включенні приладу, ми подарували кондиціонерам 
Zanussi відмінну пам'ять, яка дозволить відновити 
роботу в тих налаштуваннях, які Ви вже вибрали 
раніше. З функцією «Auto Restart» кондиціонер про-
довжить роботу в колишньому режимі, збереже-
ному спеціально для Вас. Довірити кондиціонерам 
Zanussi свій комфорт? Легко. 

САМОДіАГНОСТИКА? ЛЕГКО. 
Існує чимало справ, які потребують Вашої уваги, 
турботи і контролю, причому деякі з них забира-
ють надто багато часу. Кондиціонери Zanussi, як і 
будь-яка техніка, потребують профілактики та до-
гляду, але з багатьма етапами цієї роботи справ-
ляються самостійно. У кондиціонері міститься 
мікропроцесор, який ретельно контролює всі режи-
ми роботи, а також стан зовнішнього і внутрішнього 
блоків. Кожному режиму і можливій несправності 
відповідає своя комбінація (номер помилки), яка 

з'являється на LED-дисплеї внутрішнього блоку. 
Саме ця підказка дозволяє реально оцінити стан 
кондиціонера і повідомити в сервісну службу при-
чину його несправності. 

САМООЧИЩЕННЯ? ЛЕГКО. 
Кондиціонер Zanussi легко впорається і з само-
очищенням, видаливши вологу, що скупчилася у 
внутрішньому блоці, і таким чином запобіжить ут-
воренню цвілі. 

ЗАХИСТИТИ СЕБЕ ВІД ПЕРЕПАДІВ НАПРУГИ? ЛЕГКО.
Кожен з Вас стикався з ситуацією, коли в результаті 
різких стрибків напруги в електро-мережі техніка ви-
ходила з ладу. Ми захистили кондиціонери Zanussi 
від таких проблем, встановивши стабілізатор на-
пруги, який збереже електронні елементи, знижив-
ши залежність від перепаду напруги. Кондиціонери 
Zanussi легко виходять з положення і з легкістю 
справляються з будь-якими несподіванками. 

*В режимі обігріву для серії Fresco



ЗРУЧНИЙ І 
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
КОНДИЦІОНЕР? 

ПОБУТОВІ СЕРІЇ

Zanussi пропонує Вам широкий асортимент побуто-
вих кондиціонерів, які об'єднують нові функціональні 
можливості, оригінальний італійський стиль, не-
перевершена якість і надійність. При створенні 
всієї нашої техніки ми використовуємо інноваційні 
рішення та новітні технології, які дозволяють Вам 
насолодитися свіжим і чистим повітрям ціною 
мінімальних зусиль. Знайдіть варіант, який підходить 
саме Вам: кондиціонери з традиційним набором 
функцій або ж багатофункціональні інверторні 
спліт-системи, які уважні до змін домашнього 
клімату і готові максимально підлаштовуватися під 
Ваші побажання. Наша техніка впевнено візьме на 
себе відповідальність за клімат у Вашому домі і зро-
бить його максимально сприятливим. Використо-
вуючи побутові кондиціонери Zanussi, ви знайдете 
елегантні і в той же час легкі рішення.

КОНДИЦІОНЕРИ ДЛЯ ДОМУ
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ЛЕГКО.
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КЕРУВАТИ КОНДИЦІОНЕРОМ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕФОНУ? 
ПРОСТО, ЯК

1 2 3
ВСТАНОВІТЬ ДОДАТОК ПІДКЛЮЧІТЬ КОНДИЦІОНЕР

ДО ДОМАШНЬОЇ МЕРЕЖІ WI-FI
КЕРУЙТЕ КЛІМАТОМ  
З БУДЬ-ЯКОЇ ТОЧКИ СВІТУ

Встановіть додаток на смартфон, 
планшетний комп'ютер або будь-
який інший мобільний пристрій, 
що працює під управлінням 
операційної системи iOS або 
Android.

Для того щоб контролювати робо-
ту приладу за допомогою Wi-Fi, не 
потрібно ніяких додаткових налаш-
тувань - просто підключіть його до 
домашньої мережі.

Ви можете управляти 
кондиціонером на будь-якій 
відстані від будинку - до Вашого 
повернення він охолодить повітря 
до заданої Вами температури.
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VENEZIA DC INVERTER

 – Функція управління кондиціонером з мобільного 
пристрою по Wi-Fi

 – Робота на охолодження та обігрів до —15°С
 – DC-інверторні технології
 – Клас енергозбереження «A»
 – Режим попереднього нагрівання «Hot start»
 – Режими «Auto», «Sleep» та «Turbo»
 – Спеціальний тихий режим роботи «Silence»
 – Функція «Follow Me»
 – Низький рівень шуму 21 дБА
 – Додаткова шумоізоляція зовнішнього блоку
 – Іонізатор (відключається за допомогою пульта ДК)

 – Автоматичні вертикальні і горизонтальні жалюзі
 – Автоматичне відновлення роботи після збою 
електроживлення (авторестарт)

 – Самодіагностика
 – HD-фільтр високої щільності
 – Система самоочищення (запобігає утворенню 
бактерій і цвілі)

 – Вивід дренажу в 2 сторони
 – Високоякісний пластик (не змінює колір під 
впливом ультрафіолету)

 – Оригінальний дизайн і яскрава упаковка

ZACS/I-09 HV/N1
ZACS/I-12 HV/N1

У спліт-системі  Venezia DC Inverter втілилися новітні 
технології і неповторний дизайн. Виразне ромбо-
видне тиснення на лицьовій панелі внутрішнього 
блоку надає кондиціонеру неповторний шарм і 
унікальність і робить його справжнім втіленням 
інтер'єрної моди!
Завдяки DC-інверторним технологіям, спліт-
система дарує винятковий комфорт і зати-
шок: працює гранично тихо і економить до 30% 
електроенергії.
Стильна і високотехнологічна спліт-система ви-
ручить Вас не тільки влітку, а й взимку. Venezia 
DC Inverter ефективно обігріває приміщення при 
температурі повітря на вулиці до -15° C.
Створювати комфортний мікроклімат можна, пе-
ребуваючи і поза домом, з будь-якої точки світу!
Просто підключіть спліт-систему до домашньої 
мережі Wi-Fi.

СПЛІТ-СИСТЕМИ
Модель ZACS-09 HV/N1 ZACS-12 HV/N1

Тип кондиціонера інверторна сплт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення 30 35

Продуктивність
(охолодження/обігрів), BTU/h

9200 (4950-10920)/
9500 (4780-11260)

11200 (4780-12010)/
11900 (3750-12800)

Споживча потужність
(охолодження/обігрів), Вт

820 (380-1350)/ 
776 (380-1540)

1028 (450-1500)/ 
969 (400-1350)

Напруга, В/Гц 220-240/50

Сила струму (охолодження/обігрів), А 3,6/3,4 4,5/4,2

Коефіцієнт енергоефективності (охолодження/обігрів) 3,3/3,6 3,2/3,6

Клас енергоефективності (EER/COP) А/А А/А

Рівень звукового тиску, дБА

Внутрішній блок 21 21

Зовнішній блок 50 52

Витрати повітря (Внутрішній блок), м3/год 420 450

Габаритні розміри (д-в-г), мм

Внутрішній блок 700x285x188 700x285x188

Зовнішній блок 720x515x255 720x515x255

Розміри упаковки (д-в-г), мм

Внутрішній блок 770x355x272 770x355x272

Зовнішній блок 835x600x382 835x600x382

Вага (нетто/брутто), кг

Внутрішній блок 8,0/9,5 8,5/10,0

Зовнішній блок 27,0/29,0 27,0/29,0

Діаметр труб холодоагенту, дюйм

Рідинні  1/4  1/4

Газові  3/8  3/8

Максимальна довжина траси, м 15 15

Максимальний перепад висот, м 5 5

Робоча температура
(охолодження/обігрів), °С

–15 – +47/ 
–15 – +24

–15 – +47/ 
–15 – +24
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ELEGANTE DC INVERTER

 – Робота на охолодження та обігрів до —15 °С
 – DC-інверторні технології
 – Клас енергозбереження «A»
 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів / 
вентиляція / осушення

 – Режим попереднього нагрівання «Hot start»
 – Режими «Auto», «Sleep» та «Turbo»
 – Спеціальний тихий режим роботи «Silence»
 – Функція «Follow Me»
 – Низький рівень шуму 21 дБА
 – Додаткова шумоізоляція зовнішнього блоку
 – Іонізатор (відключається за допомогою пульта ДК)

 – Автоматичні вертикальні і горизонтальні жалюзі
 – Автоматичне відновлення роботи після збою 
електроживлення (авторестарт)

 – Самодіагностика
 – HD-фільтр високої щільності
 – Система самоочищення (запобігає утворенню 
бактерій і цвілі)

 – Вивід дренажу в 2 сторони
 – Високоякісний пластик (не змінює колір під 
впливом ультрафіолету)

 – Оригінальний дизайн і яскрава упаковка

ZACS/I-09 HE/A15/N1
ZACS/I-12 HE/A15/N1
ZACS/I-18 HE/A15/N1
ZACS/I-24 HE/A15/N1

Економічний, ефективний і тихий кондиціонер 
Zanussi приверне до себе увагу споживачів, які 
прагнуть скоротити витрати на електроенергію 
і примножити комфорт в будинку. З дивовиж-
ною точністю кондиціонери Elegante DC Inverter 
підтримують задану температуру охолоджен-
ня або обігріву, що є заслугою інверторних 
технологій. Інверторні спліт-системи Zanussi ав-
томатично регулюють потужність охолодження в 
приміщенні, відрізняються меншим рівнем шуму і 
економлять до 30% електроенергії.

СПЛІТ-СИСТЕМИ

Модель 
ZACS/I-09 
HE/A15/N1

ZACS/I-12 
HE/A15/N1

ZACS/I-18 
HE/A15/N1

ZACS/I-24 
HE/A15/N1

Тип кондиціонера інверторна спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення 30 35 45 60

Продуктивність
(охолодження / обігрів), BTU/h

9200 (4950-10920)/ 
9500 (4780-11260)

11200 (4780-12010)/ 
11900 (3750-12800)

17000 (6140-17740)/ 
17400 (6140-18080)

22800 (5800-24230)/ 
23200 (4780-24230)

Споживча потужність
(охолодження/обігрів), Вт

820 (380-1350)/ 
776 (380-1540)

1028 (450-1500)/ 
969 (400-1350)

1548 (550-2100)/ 
1410 (550-2100)

2070 (560-2700)/ 
1880 (450-2600)

Напруга, В/Гц 220-240/50

Сила струму (охолодження/обігрів), А 3,6/3,4 4,5/4,2 8,5/8,5 11,25/10,1

Коефіцієнт енергоефективності (охолодження/
обігрів)

3,3/3,6 3,2/3,6 3,2/3,6 3,2/3,6

Клас енергоефективності (EER/COP) А/А А/А А/А А/А

Рівень звукового тиску, 
дБА

Внутрішній блок 21 21 29 31

Зовнішній блок 50 52 54 55

Витрати повітря (Внутрішній блок), м3/год 450 450 850 1050

Габаритні розміри (д-в-г), 
мм

Внутрішній блок 700x285x188 700x285x188 850x300x198 970x315x235

Зовнішній блок 720x515x255 720x515x255 802x535x298 802x535x298

Розміри упаковки (д-в-г), 
мм

Внутрішній блок 770x355x272 770x355x272 970x370x283 1047x385x317

Зовнішній блок 835x600x382 835x600x382 907x600x382 907x600x382

Вага (нетто/брутто), кг

Внутрішній блок 8,0/9,5 8,5/10,0 10,5/12,0 14,0/16,0

Зовнішній блок 27,0/29,0 27,0/29,0 34,0/37,0 38,0/41,0

Діаметр труб 
холодоагенту, дюйм

Рідинні  1/4  1/4  1/4  1/4

Газові  3/8  3/8  1/2  1/2

Максимальна довжина траси, м 15 15 25 25

Максимальний перепад висот, м 5 5 7 10

Робоча температура
(охолодження/обігрів), °С

–15 – +47/
–15 – +24

–15 – +47/ 
–15 – +24

–15 – +47/ 
–15 – +24

–15 – +47/ 
–15 – +24



МоделІ Варіанти підключення Кількість 

внутрішніх 

блоків, шт.

Максимальна

сумарна

продуктивність

внутрішніх блоків

Потужність

внутрішніх 

блоків, кВТ

Настінні Касетні Підлогово-

стельові

Канальні

ZACO-14 H2 FMI/N1

Порт А 7 9 12 

1-2  
18 kBTU

7 •

Порт В 7 9 12 9 • •

12 • • •

ZACO-18 H2 FMI/N1

Порт А 7 9 12 

1-2 24 kBTU

7 •

Порт В 7 9 12 9 • •

12 • • • •

ZACO-21 H3 FMI/N1

Порт A 7 9 12 18

1-3 27 kBTU

7 •

Порт B 7 9 12 18 9 • •

Порт С 7 9 12 18 12 • • • •

18 • • • •

ZACO-27 H3 FMI/N1

Порт А 7 9 12 18

1-3 36 kBTU

7 •

Порт B 7 9 12 18 9 • •

Порт C 7 9 12 18 12 • • • •

 18 • • • •

ZACO-27 H4 FMI/N1

Порт А 7 9 12 18

1-4 36 kBTU

7 •

Порт В 7 9 12 18 9 • •

Порт С 7 9 12 18 12 • • • •

Порт D 7 9 12 18 18 • • • •

ZACO-36 H4 FMI/N1

Порт А 7 9 12 18

1-4 48 kBTU

7 •

Порт В 7 9 12 18 9 • •

Порт С 7 9 12 18 12 • • • •

Порт D 7 9 12 18 18 • • • •

MULTI COMBO

КОНДИЦІОНУВАННЯ:  ІНВЕРТОРНІ МУЛЬТИ-СПЛІТ СИСТЕМИ

Завдяки використанню нових технологій 
інверторні мульти-спліт-системи Zanussi Multi 
Combo дозволяють підключити до одного 
зовнішнього блоку від 1 до 4-х внутрішніх. Клю-
чова перевага обладнання - можливість поетап-
ного створення системи, елементом якої може 
стати внутрішній блок будь-якого типу: настінний, 
касетний, підлогово-стельовий або канальний. 
Мульти-спліт-системи Multi Combo відрізняються 
широким діапазоном зовнішніх температур і 
завдяки цій особливості відмінно працюють, 
навіть якщо температура поза приміщенням 
опускається до -15° С.

КОНДИЦІОНУВАННЯ:  ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

СПЛІТ-СИСТЕМИ MULTI COMBO
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Модель
ZACO-14 H2 

FMI/N1
ZACO-18 H2 

FMI/N1
ZACO-21 H3 

FMI/N1
ZACO-27 H3 

FMI/N1
ZACO-27 H4 

FMI/N1
ZACO-36 H4 

FMI/N1

Тип кондиціонера зовнішній блок інверторної мульти-спліт-системи

Кількість портів 2 2 3 3 4 4

Тип холодоагенту R410A

Продуктивність (охолодження/обігрів), 
BTU/h

 7000-14000/ 
8000-15000

 7000-18000/ 
8000-21000

 7000-21000/ 
8000-23000 

7000-27000/ 
8000-30000

 7000-27000 / 
8000-30000

7000-36000/ 
8000-38000

Споживча потужність (охолодження/
обігрів), Bт

1000-1270/ 
1050-1220

1000-1620/ 
1050-1670

1000-1910/ 1100-
1860 

1000-2400/ 1150-
2420

1334-2470/ 1656-
2440

1334-3450/ 1565-
3380

Напруга, В/Гц 220-240/50

Сила струму (охолодження/обігрів), А 4,5-5,7/4,7-5,5 4,5-7,5/5,0-7,6 4,5-8,6/4,9-8,4 4,6-11,0/5,3-11,2  5,8-11,2/7,2-11,1  5,8-15,5/7,2-15,2

Коефіцієнт енергоефективності 
(охолодження)

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0

Коефіцієнт енергоефективності (обігрів) 3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,2

Клас енергоефективності (EER/COP) А/А А/А А/А А/А А/А В/С

Рівень звукового тиску, дБА 56 57 58 58 60 61

Витрати повітря, м3/год 2000 2500 2700 2700 3500 3800

Габаритні розміри (д-в-г), мм 760x590x285 845x700x320 845x700x320 845x700x320 900x860x315 990x965x345

Розміри упаковки (д-в-г), мм 887x645x355 965x755x395 965x755x395 965x755x395 1043x915x395 1120x1100x435

Вага (нетто/брутто), кг 39,0/41,0 45,0/48,0 45,0/48,0 47,0/51,0 65,0/69,0 79,0/90,0

Робоча температура (охолодження/   
обігрів), °С

 0 – +50/
–15 – +24

 0 – +50/
–15 – +24

 0 – +50/
–15 – +24

 0 – +50/
–15 – +24

 0 – +50/
–15 – +24

 0 – +50/
–15 – +24 

Модель ZACS-07 HN 
FMI/N1

ZACS-09 HN 
FMI/N1

ZACS-12 HN 
FMI/N1

ZACS-18 HN 
FMI/N1

ZACD-09 H 
FMI/N1

ZACD-12 H 
FMI/N1

ZACD-18 H 
FMI/N1

ZACC-12 H 
FMI/N1

(Compact)

ZACC-18 H 
FMI/N1

(Compact)

ZACU-18 H 
FMI/N1

Тип кондиціонера настінний канальний касетний
 підлогово-
стельовий 

Тип холодоагенту R410A

Продуктивність 
(охолодження/обігрів), 
BTU/h

7000/
8000

9000/
11000

12000/
14000

18000/
18500

9000/
11000

12000/
13000

18000/
20000

12000/
13000

18000/
20500

18000/
20000

Споживча потужність 
(охолодження /
обігрівв), Bт

36/43 36/43 40/43 52/58 62/62 62/62 107/107 60/60 102/102 35/35

Напруга В/Гц 220-240/50

Сила струму, А 0,16/0,16 0,16/0,16 0,19/0,19 0,24/0,24 0,28/0,28 0,28/0,28 0,48/0,48 0,26/0,26 0,44/0,44 0,15/0,15

Рівень звукового тиску, 
дБА

25 25 27 31 30 30 31 32 33 33

Витрати повітря, м3/год
статичний тиск, Па

450 450 600 850 600/40 600/40 900/70 580 750 800

Габаритні розміри (д-в-г), 
мм

710x250x190 710x250x190 790x265x198 920x292x223 700x635x210 700x635x210 920x635x210 570x570x260 570x570x260 990x203x660

Розміри упаковки (д-в-г), 
мм

770x318x265 770x318x265 875x335x265 1015x368x295 915x640x275 915x640x275 1135x655x290 655x655x290 655x655x290 1090x297x745

Вага (нетто/брутто), кг 7,5/9,5 7,5/9,5 9,0/11,0 11,5/14,5 18,0/22,5 19,0/25,0 23,0/29,0 15,0/18,0 17,5/20,5 24,0/30,0



PRIMAVERA

КОНДИЦІОНУВАННЯ: СПЛІТ-СИСТЕМИ

 – Клас енергозбереження «A»
 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів / 
вентиляція / осушення

 – Режим попереднього нагрівання «Hot start»
 – Режими «Auto», «Sleep» та «Turbo»
 – Функція «Follow Me»
 – Автоматичне відновлення роботи після збою 
електроживлення (авторестарт)

 – Самодіагностика
 – HD-фільтр високої щільності

 – Індикатор витоку фреону
 – Система самоочищення (запобігає утворенню 
бактерій і цвілі)

 – Вивід дренажу в 2 сторони
 – Захисна накладка на вентилі
 – Пульт з підсвічуванням в комплекті
 – Високоякісний пластик (не змінює колір під 
впливом ультрафіолету)

 – Оригінальний дизайн і яскрава упаковка

ZACS-07 HP/A16/N1
ZACS-09 HP/A16/N1
ZACS-12 HP/A16/N1
ZACS-18 HP/A16/N1 
ZACS-24 HP/A16/N1
ZACS-30 HP/A16/N1

Розвиваючи свій асортимент відповідно до влас-
них уподобань користувачів, Zanussi виводить на 
ринок максимально надійний кондиціонер, роз-
роблений на базі передових технологій. Функція 
Follow Me створює комфортну температуру на 
підставі показників датчика температури, вбу-
дованого в пульт дистанційного керування, а 
датчик витоку фреону дозволяє запобігти ви-
ходу приладу з ладу. Важлива конструктивна 
особливість - суцільнолитий корпус, що виключає 
потріскування пластика при зміні навколишньої 
температури. Ексклюзивна гарантія на серію 
Primavera - 5 років.

КОНДИЦІОНУВАННЯ:  ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

СПЛІТ-СИСТЕМИ
Модель 

 ZACS-07 HP/
A16/N1

ZACS-09 HP/
A16/N1

ZACS-12 HP/
A16/N1

ZACS-18 HP/
A16/N1

ZACS-24 HP/
A16/N1

ZACS-30 HP/
A16/N1

Тип кондиціонера настінна спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення 20 25 35 50 70 90

Продуктивність
(охолодження/обігрів), BTU/h

7000/7500 9000/9500 12000/12500 18000/19000 24000/25000 28000/30000

Споживча потужність 
(охолодження/обігрів), Вт

638/608 821/771 1096/1015 1643/1543 2503/2373 2816/2921

Напруга, В/Гц 220-240/50

Сила струму (охолодження/обігрів), 
А

2,8/2,6 3,6/3,4 4,8/4,4 7,1/6,7 10,9/10,3 12,2/12,7

Коефіцієнт енергоефективності 
(охолодження/обігрів)

3,2/3,6 3,2/3,6 3,2/3,6 3,2/3,6 2,8/3,2 2,8/3,0

Клас енергоефективності 
(EER/COP)

А/А А/А А/А А/А С/С С/D

Рівень звукового 
тиску, дБА

Внутрішній блок 24 24 27 29 31 40

Зовнішній блок 53 53 56 58 60 60

Витрати повітря (Внутрішній блок), 
м3/год

460 460 580 770 1150 1150

Габаритні 
розміри (д-в-г), 
мм

Внутрішній блок 715x250x188 715x250x188 800x275x188 940x275x205 1045x315x235 1045х315х235

Зовнішній блок 700x550x275 700x550x275 770x555x300 770x555x300 845x702x363 845x702x363

Розміри 
упаковки (д-в-г), 
мм

Внутрішній блок 775x324x260 775x324x260 865x350x265 1015x350x265 1135x395x315 1135х395х315

Зовнішній блок 815x615x325 815x615x325 900x585x345 900x585x345 965x755x395 965x755x395

Вага (нетто/
брутто), кг

Внутрішній блок 6,9/8,7 6,9/8,7 8,0/10,0 10,0/12,0 12,7/16,1 13,1/16,6

Зовнішній блок 23,7/25,9 26,4/28,6 36,5/38,5 36,5/38,5 49,0/52,0 53,3/56,5

Діаметр труб 
холодоагенту, 
дюйм

Рідинні 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8

Газові 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8

Максимальна довжина траси, м 20 20 20 25 25 25

Максимальний перепад висот, м 8 8 8 10 10 10

Робоча температура (охолодження/
обігрів), °С

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24
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PARADISO

 – Клас енергозбереження «A»
 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів / 
вентиляція / осушення

 – Режим попереднього нагрівання «Hot start»
 – Режими «Auto», «Sleep» та «Turbo»
 – Спеціальний тихий режим роботи «Silence»
 – Функція «Follow Me»
 – Функція відтавання «Defrost»
 – Автоматичне відновлення роботи після збою 
електроживлення (авторестарт)

 – Самодіагностика
 – HD-фільтр високої щільності
 – Індикатор витоку фреону
 – Антибактеріальний фільтр
 – Вивід дренажу в 2 сторони
 – Високоякісний пластик (не змінює колір під 
впливом ультрафіолету)

 – Оригінальний дизайн і яскрава упаковка

Серія Paradiso - це досконалість технологій і 
гарантований комфорт. Прилад виконаний з 
високоякісного пластику, відрізняється класом 
енергоефективності «А» і оснащений безліччю 
зручних функцій. Режим Silence дозволяє 
спліт-системі працювати тихо навіть вночі, а 
антибактеріальний фільтр піклується про чистоту 
повітря. За допомогою пульту дистанційного керу-
вання можна повністю управляти повітряним по-
током, а функція Follow Me допомагає з більшою 
точністю підтримувати оптимальні умови.

ZACS-07 HPR/A15/N1
ZACS-09 HPR/A15/N1
ZACS-12 HPR/A15/N1

 ZACS-18 HPR/A15/N1
ZACS-24 HPR/A15/N1

КОНДИЦІОНУВАННЯ: ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

СПЛІТ-СИСТЕМИ
Модель 

ZACS-07 HPR/
A15/N1

 ZACS-09 HPR/
A15/N1

ZACS-12 HPR/
A15/N1

ZACS-18 HPR/
A15/N1

ZACS-24 HPR/
A15/N1

Тип кондиціонера настінна спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення 20 25 35 50 70

Продуктивність
(охолодження / обігрів), BTU/h

7165/7505 9040/9210 12110/12450 18080/18600 23890/24230

Споживча потужність (охолодження/обігрів), 
Вт

650/610 825/748 1106/1011 1656/1509 2325/2211

Напруга, В/Гц 220-240/50

Сила струму (охолодження/обігрів), А 2,9/2,7 3,6/3,3 4,8/4,4 7,2/6,6 10,1/9,6

Коефіцієнт енергоефективності 
(охолодження/обігрів)

3,2/3,6 3,2/3,6 3,2/3,6 3,2/3,6 3,0/3,2

Клас енергоефективності (EER/COP)  A/А  A/А  A/А  A/А В/C

Рівень звукового тиску, 
дБА

Внутрішній блок 24 24 27 29 31

Зовнішній блок 48 50 52 54 55

Витрати повітря (внутрішній блок), м3/год 420 450 560 850 1050

Габаритні розміри (д-в-г), 
мм

Внутрішній блок 700x285x188 700x285x188 800x300x197 970x315x235 970x315x235

Зовнішній блок 663x421x254 600x490x250 700x500x225 802x535x298 800x690x300

Розміри упаковки (д-в-г), 
мм

Внутрішній блок 770x355x272 770x355x272 870x370x282 1047x385x317 1047x385x317

Зовнішній блок 770x478x338 730x560x370 835x545x335 907x600x382 940x750x420

Вага (нетто/брутто), кг

Внутрішній блок 8,0/9,5 8,5/10,0 10,0/11,5 11,0/12,5 15,0/17,0

Зовнішній блок 21,5/24,0 25,0/27,0 25,0/28,0 38,0/41,0 44,0/48,0

Діаметр труб 
холодоагенту, дюйм

Рідинні  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4

Газові  3/8  3/8  3/8  1/2  5/8

Максимальна довжина траси, м 15 15 15 25 25

Максимальний перепад висот, м 5 5 5 7 10

Робоча температура
(охолодження/обігрів), °С

+18 – +47/ 
–7 – +24

+18 – +47/ 
–7 – +24

+18 – +47/ 
–7 – +24

+18 – +47/ 
–7 – +24

+18 – +47/ 
–7 – +24
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КОНДИЦІОНУВАННЯ: МОБІЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ

 – Клас енергозбереження «А»
 – Озонобезпечний фреон R410A
 – Режими роботи: охолодження / осушення / 
вентиляція

 – Режими «Auto», «Sleep» та «Turbo»
 – Автоматичне відновлення роботи після збою 
електроживлення (авторестарт)

 – Таймер автовимкнення (24 часа)
 – Автоматичне випаровування конденсату

 – LED-дисплей
 – Інформативний пультДУ
 – Найкомпактніший розмір
 – Надійні шасі для пересування
 – Оригінальний дизайн і яскрава упаковка

З мобільним кондиціонером Marco Polo II ви змо-
жете створити атмосферу комфорту і затишку 
всюди, де б ви не знаходилися. Головна його 
перевага - абсолютна компактність. Цей прилад 
може супроводжувати Вас всюди, де необхідно 
охолодити приміщення, оскільки не потребує 
монтажу, легко переміщується з місця на місце і 
дуже простий в обслуговуванні.
Кондиціонер Marco Polo II оснащений усіма 
необхідними функціями для роботи в умовах 
жаркого літа: охолодження, вентиляція, осушен-
ня. А завдяки функції «Автоматичне випаровуван-
ня конденсату», додатковий догляд за приладом 
не потрібно.

MARCO POLO II

КОНДИЦІОНУВАННЯ: ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

МОБІЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ
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Модель ZACM-07 MP-II/N1 ZACM-09 MP-II/N1 ZACM-12 MP-II/N1

Тип кондиціонера мобільний

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення, м2 20 25 30

Продуктивність (охолодження), BTU/h 7000 8900 11600

Споживча потужність (охолодження), Bт 780 945 1200

Напруга, В/Гц 220-240/50

Сила струму (охолодження), А 2,6 2,7 2,8

Коефіцієнт енергоефективності 2,6 2,7 2,8

Клас енергоефективності EER A A A

Рівень звукового тиску, дБА 47 47 47

Витрати повітря (Внутрішній блок), м3/год 330 350 380

Габаритні розміри (д-в-г), мм 355x730x345 355x730x345 355x730x345

Розміри упаковки, мм 405x880x385 405x880x385 405x880x385

Вага (нетто/брутто), кг 23,5/26,5 24,0/27,0 25,0/28,0



 – Клас енергозбереження «А»
 – Озонобезпечний холодоагент R410A
 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів / 
вентиляція / осушення

 – Режими «Auto», «Sleep» та «Turbo»
 – Функція «Swing» (створення хвилеподібного потоку 
повітря)

 – Низький рівень шуму 47 дБА
 – Автоматичне відновлення роботи після збою 
електроживлення (авторестарт)

 – Автоматичне випаровування конденсату
 – Інформативний пульт ДУ
 – Надійні шасі для пересування
 – Оригінальний дизайн і яскрава упаковка

Яскравий і компактний мобільний кондиціонер 
Da Vinchi подарує вам комфорт в будь-який час 
року! Прилад не тільки ефективно охолоджує, а й 
обігріває, і осушує повітря. Влітку кондиціонер за 
лічені хвилини наповнює атмосферу освіжаючою 
прохолодою і створює відчуття подиху легко-
го бризу, взимку і в міжсезоння дуже швидко 
обігріває та видаляє зайву вологість з приміщення.
Завдяки максимальної продуктивності і високої 
швидкості повітряного потоку кондиціонер 
стабільно підтримує температуру на комфортно-
му рівні.
У разі збою електрики, Da Vinchi відновить свою 
роботу в тому режимі, який був встановлений, за-
вдяки функції «Авторестарт».

DA VINCHI МОБІЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ
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Модель ZACM-07 DV/N1 ZACM-09 DV/H/A16/N1 ZACM-12 DV/H/A16/N1

Тип кондиціонера мобільний

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення, м2 20 25 30

Продуктивність (охолодження/обігрів), BTU/h 7000/ - 9050/8900 12100/11450

Споживча потужність (охолодження/обігрів), Bт 760/ - 977/863 1340/1116

Напруга, В/Гц 220-240/50

Сила струму (охолодження/обігрів), А 3,3 4,3/3,8 5,9/5,0

Коефіцієнт енергоефективності
(охолодження, обігрів)

2,7 2,7/3,0 2,6/3,00

Клас енергоефективності EER/COR A A/A A/A

Рівень звукового тиску, дБА 47 47 47

Витрати повітря, м3/год 410 410 410

Габаритні розміри (д-в-г), мм 480x795x400 480x795x400 480x795x400

Розміри упаковки, мм 520x890x450 520x890x450 520x890x450

Вага (нетто/брутто), кг 21,0/24,5 21,5/25,0 30,0/35,0

КОНДИЦІОНУВАННЯ: МОБІЛЬНІ КОНДИЦІОНЕРИ КОНДИЦІОНУВАННЯ: ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ



ПРОФЕСІЙНІ 
РІШЕННЯ
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НАПІВПРОМИСЛОВІ СЕРІЇ

Zanussi пропонує Вашій увазі широкий асортимент 
напівпромислових кондиціонерів, що відповідають 
високим вимогам до якості, надійності і легкості 
монтажу, а також сучасним стандартам проектуван-
ня комерційної нерухомості. Вас приємно здивують 
можливості і споживчі властивості кондиціонерів 
Zanussi кожного типу: підлогово-стельових, касетних, 
колонних, канальних спліт-систем. А пошук опти-
мального рішення обов'язково призведе Вас до най-
кращого способу кондиціонування офісних і торгових 
центрів, готелів, ресторанів та інших приміщень. Ми 
створити інтуїтивно зрозумілий інтерфейс управління 
і доступні інструкції до нього, щоб, проектуючи си-
стеми кондиціонування разом з Zanussi, Ви отриму-
вали максимальне задоволення.

КОНДИЦІОНЕРИ ДЛЯ ОФІСІВ І ПІДПРИЄМСТВ



COLUMN TYPE

 – Озонобезпечний холодоагент R410A
 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів / 
вентиляція / осушення

 – Режими «Auto», «Sleep» та «Turbo»
 – Функція відтаювання «Defrost»
 – Автоматичні вертикальні і горизонтальні жалюзі
 – Автоматичне відновлення роботи після збою 
електроживлення (авторестарт)

 – Захист по тиску (мінімальний 0,1 Мпа, 
максимальний 4,5 Mpa)

 – Додатковий ТЕН на обігрів

 – Самодіагностика
 – Фазовий монітор
 – Спіральний компресор
 – Таймер автоматичного вимкнення (24 години)
 – LED-дисплей
 – Пульт з підсвічуванням

КОНДИЦІОНУВАННЯ:  НАПІВПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Практичні технології Zanussi задають нові 
стандарти роботи кліматичного обладнання і 
відмінно справляються із завданням поліпшення 
мікроклімату в приміщеннях. Якщо ви не маєте 
можливості встановити спліт-систему на стіні 
або стелі, вирішити проблему зручного і ефек-
тивного охолодження конференц-залів, холів 
готелів та ресторанів, а також інших подібних 
приміщень, допоможе високопродуктивний ко-
лонний кондиціонер. Широкий набір функцій, що 
є в розпорядженні цього обладнання, дозволить 
створити відповідний мікроклімат і підтримувати 
його тривалий час. Внутрішній блок спліт-
системи має форму елегантної колони і здатний 
прикрасити інтер'єр будь-якого залу. 

ZACF-24H/N1

ZACF-48H/N1
ZACF-60H/N1

КОНДИЦІОНУВАННЯ: ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

СПЛІТ-СИСТЕМИ КОЛОННОГО ТИПУ
Модель ZACF-24H/N1 ZACF-48H/N1 ZACF-60H/N1

Тип кондиціонера спліт-система колонного типу

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення 70 140 160

Продуктивність (охолодження/обігрів + ТЕН), Вт
7200 /  

8100 + 2500

14000 / 

15000 + 3600

16000/ 

17000 + 3600

Споживча потужність (охолодження/обігрів + ТЕН), Bт 2240 / 2230 + 2500 4650 / 4400 + 3600 5310 / 5460 + 3600

Напруга, В/Гц 220-240/50 380-415/50 380-415/50

Сила струму + ТЕН, А 12,4/10,8 +9,6 8,2/8,9 +11,4 9,1/9,7 +11,4

Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) 3,2 3,0 3,0

Коефіцієнт енергоефективності (обігрів) 3,6 3,4 3,0

Клас енергоефективності (EER/COP) A/A B/B B/D

Рівень звукового тиску, дБА
Внутрішній блок 38 46 46

Зовнішній блок 57 62 62

Витрати повітря (Внутрішній блок), м3/год 1100 2000 2000

Габаритні розміри (д-в-г), мм
Внутрішній блок 500x1760x280 580x1870x380 580x1870x380

Зовнішній блок 900x640x300 950x1050x340 950x1386x340

Розміри упаковки (д-в-г), мм
Внутрішній блок 610x1890x410 690x2000x480 690x2000x480

Зовнішній блок 1050x700x400 1110x1200x460 1110x1530x460

Вага (нетто/брутто), кг
Внутрішній блок 37/45 55/60 55/60

Зовнішній блок 51/57 96/103 106/116

Діаметр труб холодоагенту, дюйм
Рідинні 1/4 3/8 3/8

Газові 1/2 3/4 3/4

Максимальна довжина траси, м 20 50 50

Максимальний перепад висот, м 10 15 15

Діапазон температур (охолодження/обігрів)
+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24

+18 – +43/ 
–7 – +24
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CASSETTE TYPE

 – Озонобезпечний холодоагент R410A
 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів / 
вентиляція / осушення

 – Режими «Auto», «Sleep» та «Turbo»
 – Функція відтаювання«Defrost»
 – Автоматичне відновлення роботи після збою 
електроживлення (авторестарт)

 – Захист по тиску (мінімальний 0,1 Мпа, 
максимальний 4,5 Mpa)

 – Таймер автовимкнення (24 години)
 – Самодіагностика

 – Фазовий монітор
 – Спіральний компресор
 – Підігрів картера компресора
 – Вбудована помпа
 – Евророзміри для моделей 12000-18000 Btu
 – Універсальні зовнішні блоки
 – Збільшена довжина трас до 50 метрів
 – Можливість припливу свіжого повітря

Продумані технології касетних спліт-систем 
Zanussi відповідають сучасним вимогам 
кондиціонування будівель з підвісними стелями. 
Оптимальні технічні характеристики дозволяють 
кондиціонерам створити комфортний мікроклімат 
в спорудах будь-якого типу і конфігурації, повністю 
зберігши при цьому дизайн і стиль приміщень. 
Продуманий функціонал (широкий вибір потуж-
ностей і типорозмірів, а також зручне управління 
режимами) дозволять Вам швидко і легко вибра-
ти ефективну спліт-систему, що максимально 
відповідає саме Вашим умовам експлуатації.

О2

Compact 650x650 mm

Моделі 12000-18000 Btu

ZACO-12 H/MI/N1
ZACO-18 H/MI/N1

ZACO-48 H/MI/N1
ZACO-60 H/MI/N1

ZACO-24 H/MI/N1

ZACO-36 H/MI/N1

КОНДИЦІОНУВАННЯ: ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

КАСЕТНІ СПЛІТ-СИСТЕМИ
Модель ZACC-12H/MI/N1 

 (Compact)
ZACC-18H/MI/N1 

(Compact)
ZACC-24H/

MI/N1
ZACC-36H/

MI/N1
ZACC-48H/

MI/N1
ZACC-60H/

MI/N1

Тип кондиціонера касетна спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення 35 50 70 95 120 150

Продуктивність
(охолодження / обігрів), Вт/ч

4450/4800 5000/5500 7450/7500 10000/11000 14000/14800 16000/17500

Споживча потужність
(охолодження/обігрів), Bт

1540/1540 1550/1550 2320/2080 3550/3650 4844/4853 5694/5814

Напруга, В/Гц*  220-240/50** 220-240/50** 220-240/50 380-415/50 380-415/50 380-415/50

Сила струму, А 7,1/7,1 7,1/7,1 10,8/10,0 6,0/6,5 9,3/9,3 10,0/10,3

Коефіцієнт енергоефективності 
(охолодження)

2,8 3,23 3,2 2,8 2,9 2,8

Коефіцієнт енергоефективності (обігрів) 3,1 3,5 3,6 3,0 3,0 3,0

Клас енергоефективності (EER/COP) C/D A/B A/A C/D C/D C/D

Рівень звукового тиску, 
дБА

Внутрішній блок 35 35 36 45 46 46

Зовнішній блок 55 55 58 60 62 62

Витрати повітря (Внутрішній блок), м3/год 800 800 1100 1800 2000 2000

Габаритні розміри 
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 570x270x570 570x270x570 840x248x840 840x248x840 840x298x840 840x298x840

Панель 650x30x650 650x30x650 950x37x950 950x37x950 950x37x950 950x37x950

Зовнішній блок 800x550x260 800x550x260 900x640x300 950x840x340 950x1386x340 950x1386x340

Розміри упаковки 
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 770x310x750 770x310x750 930x290x930 930x290x930 930x340x930 930x340x930

Панель 650x30x650 650x30x650 950x37x950 950x37x950 950x37x950 950x37x950

Зовнішній блок 930x620x360 930x620x360 1050x700x400 1110x980x460 1110x1530x460 1110x1530x460

Вага (нетто/брутто), кг

Внутрішній блок 20/27 20/27 28/34 30/36 33/39 33/39

Панель 2,4/5,0 2,4/5,0 6,0/7,5 6,0/7,5 6,0/7,5 6,0/7,5

Зовнішній блок 37,0/40,0 37,0/40,0 54,0/60,0 83,0/91,0 114,0/124,0 114,0/124,0

Діаметр труб 
холодоагенту, дюйм

Рідинні 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Газові 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4

Максимальна довжина траси, м 15 15 20 30 50 50

Максимальний перепад висот, м 7,5 7,5 10 15 15 15

Робоча температура (охолодження/обігрів), 
°С

+15 – +43/
 –10 – +24

+15 – +43/
 –10 – +24

+15 – +43/ 
–10 – +24

+15 – +43/
–10 – +24

+15 – +43/
–10 – +24

+15 – +43/
–10 – +24

* Напруга живлення внутрішнього блоку– 220-240/50 на всіх моделях.
** Подача електроживлення здійснюється на внутрішній блок.
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FLOOR-CEILING TYPE

 – Озонобезпечний фреон R410A
 – 4 режими роботи: охолодження / обігрів / 
вентиляція / осушення

 – Режими «Auto», «Sleep» та «Turbo»
 – Функція відтаювання «Defrost»
 – Автоматичне відновлення роботи післе збою 
електроживлення (авторестарт)

 – Захист по тиску (мінімальний 0,1 Мпа, 
максимальний 4,5 Mpa)

 – Таймер автоматичного вимкнення (24 години)

 – Самодіагностика
 – Фазовий монітор
 – Спіральний компресор
 – Підігрів картера компресора
 – Флокованіжалюзі
 – Універсальні зовнішні блоки
 – Збільшена довжина трас до 50 метрів
 – Можливість припливу свіжого повітря

Підлогово-стельові спліт-системи Zanussi 
відрізняє універсальність: кондиціонери можна 
встановити горизонтально на стелі або верти-
кально на стіні. Спліт-система направляє по-
тужний струмінь обробленого (охолодженого) 
повітря вздовж стіни або стелі і таким чином 
забезпечує рівномірний розподіл температури в 
приміщенні. 

ZACO-18 H/MI/N1

ZACO-48 H/MI/N1
ZACO-60 H/MI/N1

ZACO-24 H/MI/N1

ZACO-36 H/MI/N1

КОНДИЦІОНУВАННЯ: ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВІ СПЛІТ-СИСТЕМИ
Модель ZACU-18H/MI/N1 ZACU-24H/MI/N1 ZACU-36H/MI/N1 ZACU-48H/MI/N1 ZACU-60H/MI/N1

Тип кондиціонера підлогово-стельова спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення 50 70 95 120 150

Продуктивність (охолодження/обігрів), Bт/г 5000/5500 7700/7900 10200/12000 14000/16000 16000/18000

Споживча потужність (охолодження/обігрів), Bт 1550/1595 2400/2190 3625/3725 4651/4532 5694/5814

Напруга, В/Гц* 220-240/50** 220-240/50 380-415/50 380-415/50 380-415/50

Сила струму, А 7,1/7,3 11,2/11,0 6,7/7,0 8,8/8,6 10,0/10,3

Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) 3,2 3,2 2,8 3,0 2,8

Коефіцієнт енергоефективності (обігрів) 3,4 3,6 3,2 3,5 3,1

Клас енергоефективності (EER/COP) A/B A/A C/C B/B C/D

Рівень звукового 
тиску, дБА

Внутрішній блок 34 45 49 49 49

Зовнішній блок 55 58 60 62 62

Витрати повітря (Внутрішній блок), м3/год 800 1100 1800 2000 2000

Габаритні розміри 
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 990x680x230 990x680x230 1285x680x230 1580x680x230 1580x680x230

Зовнішній блок 800x550x260 900x640x300 950x840x340 950x1386x340 950x1386x340

Розміри упаковки 
(д-в-г), мм

Внутрішній блок 1100x820x350 1100x820x350 1400x820x350 1690x820x350 1690x820x350

Зовнішній блок 930x620x360 1050x700x400 1110x980x460 1110x1530x460 1110x1530x460

Вага (нетто/брутто), кг

Внутрішній блок 27,0/33,0 28,0/34,0 37,0/44,0 47,0/54,0 47,0/54,0

Зовнішній блок 37,0/40,0 54,0/60,0 83,0/91,0 114,0/124,0 114,0/124,0

Діаметр труб 
холодоагенту, дюйм

Рідинні 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Газові 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4

Максимальна довжина траси, м 15 20 30 50 50

Максимальний перепад висот, м 7,5 10 15 15 15

Робоча температура (охолодження/обігрів), °С
+15 – +43/
–10 – +24

+15 – +43/
–10 – +24

+15 – +43/
–10 – +24

+15 – +43/
–10 – +24

+15 – +43/
–10 – +24

* Напруга живлення внутрішнього блоку – 220-240/50 на всіх моделях.
** Подача електроживлення здійснюється на внутрішній блок.

34/35

О2

КОНДИЦІОНУВАННЯ:  НАПІВПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ



DUCT TYPE

 – Функція відтаювання «Defrost»
 – Автоматичне відновлення роботи після збою 
електроживлення (авторестарт)

 – Компактні розміри внутрішнього блоку (висота від 
190 мм)

 – Можливість охолодження одним блоком декількох 
приміщень

 – Організація кондиціонування приміщення за 
системою повітря-проводів

 – Розширені характеристики по роботі за напругою
 – 2 варіанти подачі повітря

 – Можливість притоку свіжого повітря
 – Напір до 120 Па*
 – Вбудований дренажний піддон, захист від 
переливання

 – Збільшена довжина трас до 50 метрів
 – Багатофункціональний провідний пульт в комплекті

Постійно розширюючи межі комфорту, Zanussi 
пропонує спліт-системи, здатні однаково якісно 
охолодити повітря і забезпечити ефективну 
вентиляцію одночасно в декількох приміщеннях. 
Повністю прихований за підвісною стелею ком-
пактний внутрішній блок кондиціонера буде 
справно створювати мікроклімат, який відповідає 
Вашим індивідуальним бажанням. Розподіл охо-
лодженого повітря здійснюється за системою 
повітря-проводів, які також розміщуються в 
міжстельовому просторі.

ZACO-18 H/MI/N1

ZACO-48 H/MI/N1
ZACO-60 H/MI/N1

ZACO-24 H/MI/N1

ZACO-36 H/MI/N1

О2

КОНДИЦІОНУВАННЯ: ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

КАНАЛЬНІ СПЛІТ-СИСТЕМИ
Модель

ZACD-18H
/MI/N1

ZACD-24H
/MI/N1

ZACD-36H
/MI/N1

ZACD-48H
/MI/N1

ZACD-60H
/MI/N1

Тип кондиціонера канальна спліт-система

Тип холодоагенту R410A

Середня площа приміщення, м2 50 70 95 120 150

Продуктивність (охолодження/обігрів), Вт/г 5000/5500 7400/7900 10000/11000 14000/15000 16000/17500

Споживча потужність (охолодження/обігрів), 
Вт

1480/1600 2450/2190 3100/3050 4651/4532 5694/5814

Напруга, В/Гц* 220-240/50** 220-240/50 380-415/50 380-415/50 380-415/50

Сила струму (охолодження/обігрів), А 7,1/7,3 11,5/11,0 6,7/7,0 8,8/8,6 10,0/10,3

EER/Клас енергоефективності, Вт 3,2 3,0 2,8 3,0 2,8

СОР/Клас енергоефективності, Вт 3,4 3,6 3,0 3,3 3,0

Клас енергоефективності (охолодження) A/B B/A C/D B/C C/D

Рівень звукового 
тиску (макс/мін.), дБА

Внутрішній блок 38 43 46 49 49

Зовнішній блок 55 58 60 62 62

Статичний тиск, Па 10 (30) 50 (80) 50 (80) 80 (120) 80 (120)

Витрати повітря (Внутрішній блок), м3/год 780 1100 1800 2000 2000

Габаритні розміри, мм
Внутрішній блок 900х447x190 900х720х270 1386х800х350 1386х800х350 1386х800х350

Зовнішній блок 800х560х260 900х640х300 950х840х340 950х1386х340 950х1386х340

Розмір упаковки, мм
Внутрішній блок 1070х580х236 1170х870х340 1550х940х410 1550х940х410 1550х940х410

Зовнішній блок 930х620х360 1050х700х400 1110х980х460 1110х1530х460 1110х1530х460

Вага (нетто/брутто), кг
Внутрішній блок 19,0/24,0 32,0/37,0 54,0/62,0 54,0/52,0 54,0/62,0

Зовнішній блок 37,0/40,0 54,0/60,0 83,0/91,0 114,0/124,0 114,0/124,0

Діаметр труб 
холодоагенту, дюйм

Рідинні 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Газові 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4

Максимальна довжина траси, м 15 20 30 50 50

Максимальний перепад висот, м 7,5 10 15 15 15

Робоча температура (зовнішній блок), °С
+15 – +45/ 
–10 – +24

+15 – +45/ 
–10 – +24

+15 – +45/ 
–10 – +24

+15 – +45/ 
–10 – +24

+15 – +45/ 
–10 – +24

* Напруга живлення внутрішнього блоку – 220-240/50 на всіх моделях.
** Подача електроживлення здійснюєтьсяна внутрішній блок.
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Внутрішній блок КАНАЛЬНОГО ТИПУ. КРЕСЛЕННЯ
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ZACD-18H/MI/N1/In

ZACD-18-24-36-48-60H/MI/N1/In

Розмір, мм

24 36 48/60

a 934 1334 1334

b 900 1295 1295

c 669 669 740

d 720 720 796

e 805 1205 1205

f 222 222 222

j 835 1235 1235

h 228 228 228

i 242 242 242

j 294 294 312

k 378 378 375

l 405 405 405

m 25 25 25

n 156 156 204

o 202 202 203

p 214 214 242

Розмір, мм

18

a 937

b 900

c 154

d 447

e 701

f 117

j 1235

h 170

i 117

j 150

k 199

l 13

m 81

n 84
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АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ZACD-18H/MI/N1

ZACD-36H/MI/N1 ZACD-48-60H/MI/N1

ZACD-24H/MI/N1
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ТАБЛИЦЯ ПІДБОРУ МОНТАЖНИХ КОМПЛЕКТІВ

СКЛАД МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТУ

Серія
спліт-систем

Монтажний комплект

7 9 12 18 24 30

Venezia DC Inverter - №1 №1 - - -

Elegante DC Inverter - №1 №1 №2 №2 -

Primavera №1 №1 №2 №2 №6 №5

Paradiso №1 №1 №1 №2 №5 -

Монтажний 
комплект

Мідна труба, D1 Міднатруба, D2 Дренаж, D Кронштейн, пара

№1 1/4” 3/8” 16 мм 415х450 мм

№2 1/4” 1/2” 16 мм 415х450 мм

№5 3/8” 5/8” 16 мм 500х600 мм

№6 1/4” 5/8” 16 мм 500х600 мм

МОНТАЖНІ
КОМПЛЕКТИ
Ми хочемо, щоб процес встановлення кондиціонера 
був для Вас максимально легким і займав якомога 
менше часу. Тому ми не тільки розробляємо широкий 
модельний ряд кліматичної техніки, а й пропонуємо 
повний набір професійних витратних матеріалів для 
її монтажу. Економте свій час і скористайтеся на-
очною і зручною таблицею, яка допоможе Вам точ-
но і вірно підібрати потрібний комплект для певної 
моделі.



Моделі спліт-систем / Потужність, BTU/h 7000 9000 12000 18000 24000 30000 36000 42000 48000 60000

Venezia DC Inverter
ZACS/I-09 NV/N1 ZACS/I-12 NV/N1

Elegante DC Inverter
ZACS/I-09 HE/A15/N1 ZACS/I-12 HE/A15/N1 ZACS/I-18 HE/A15/N1 ZACS/I-24 HE/A15/N1

Primavera
ZACS-07 HP/A16/N1 ZACS-09 HP/A16/N1 ZACS-12 HP/A16/N1 ZACS-18 HP/A16/N1 ZACS-24 HP/A16/N1 ZACS-30 HP/A16/N1

Paradiso
ZACS-07 HPR/A15/N1 ZACS-09 HPR/A15/N1 ZACS-12 HPR/A15/N1 ZACS-18 HPR/A15/N1 ZACS-24 HPR/A15/N1

Marco Polo II

ZACM-07 MP-II/N1 ZACM-09 MP-II/N1 ZACM-12 MP-II/N1

Da Vinchi
ZACM-07 DV/N1 ZACM-09 DV/H/A16/N1 ZACM-12 DV/H/A16/N1

Cassette Type ZACC-12H/MI/N1
Compact

ZACC-18H/MI/N1
Compact 

ZACC-24H/MI/N1 ZACC-36H/MI/N1 ZACC-48H/MI/N1 ZACC-60H/MI/N1

Floor-Ceiling Type

ZACU-18H/MI/N1 ZACU-24H/MI/N1 ZACU-36H/MI/N1 ZACU-48H/MI/N1 ZACU-60H/MI/N1

Column Type

ZACF-24 H/N1 ZACF-48 H/N1 ZACF-60 H/N1

Duct Type

ZACD-18H/MI/N1 ZACD-24H/MI/N1 ZACD-36H/MI/N1 ZACD-48H/MI/N1 ZACD-60H/MI/N1
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Внутрішні блоки, BTU/h 7000 9000 12000 18000

Multi Combo Настінні

ZACS-07 HN FMI/N1 ZACS-09 HN FMI/N1 ZACS-12 HN FMI/N1 ZACS-18 HN FMI/N1

Multi Combo Підлогово-стельові
ZACU-18 H FMI/N1

Multi Combo Касетні
ZACC-12 H FMI/N1 ZACC-18 H FMI/N1

Multi Combo Канальні

ZACD-09 H FMI/N1 ZACD-12 H FMI/N1 ZACD-18 H FMI/N1

Compact Compact
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Зовнішні 
блоки

14 000 18 000 21 000 24 000 27 000 36 000 48 000 60 000

Multi Combo 
ZACO-14 H2 

FMI/N1
ZACO-18 H2 

FMI/N1
ZACO-21 H3 

FMI/N1
ZACO-27 H3/4 

FMI/N1
ZACO-36 H4 

FMI/N1

Зовнішні 
блоки

12 000 18 000 21 000 24 000 27 000 36 000 48 000 60 000

Multi Integro

Виробник залишає за собою право вносити зміни в дизайн і технічні характеристики приладу. 
В тексті та цифрових позначеннях каталогу можуть бути допущені помилки.



ПОЯСНИТИ
ЗНАЧЕННЯ?

КОНДИЦІОНУВАННЯ:

ЛЕГКО.

Озонобезпечний холодоагент R410A
В якості холодоагенту використовується озонобезпечний 
холодоагент R410A, а це значить, що техніка відрізняється 
екологічністю та безпекою

Авторестарт
Завдяки цій функції кондиціонер відновлює роботу, зберігаючи 
виставлені раніше налаштування

Нічний режим«Sleep»
Спеціальний режим роботи кондиціонера, який дозволяє 
створити в приміщенні мікроклімат, комфортний для нічного 
відпочинку і сну

Іонізатор
Функція іонізації дозволяє здійснити додаткову фільтрацію 
повітря в приміщенні і наситити атмосферу кімнати негативно 
зарядженими іонами

Індикатор витоку фреону
Індикатор витоку фреону захищає компресор від пошкодження 
при розгерметизації системи

Самодіагностика
Вбудований мікропроцесор визначає причину несправності 
кондиціонера і відображає номер помилки на LED/LCD-дисплеї

Cold-Catalyst фільтр
Фільтр служить для очищення повітря від більшості шкідливих 
домішок, в тому числі і від різних вірусів

LED-дисплей
Дисплей розташований на лицьовій панелі внутрішнього блоку 
кондиціонера і відображає вибрані режими роботи

Пульт з підсвіткою
Пульт дистанційного керування з підсвічуванням клавіш 
і монітора; тут відображаються обрані режими роботи 
кондиціонера

Захист від перепадів напруги
Кондиціонер має вбудований стабілізатор напруги, який 
захищає внутрішні елементи, згладжуючи скачки і перепади 
напруги

Додаткова шумоізоляція
Удосконалена конструкція основних елементів і шумоізоляція 
компресора вплинула і на зниження рівня шуму кондиціонера

Автоматичні вертикальні
і горизонтальні жалюзі
Узгоджений рух вертикальних і горизонтальних жалюзі 
створює об'ємний повітряний потік, який рівномірно 
поширюється по всьому приміщенню

Компактний розмір
Кондиціонер відрізняється напрочуд компактним розміром, що 
не заважає йому мати повну технічну оснащеність і розташову-
вати оптимальним набором функцій

Функція попереднього нагріву  
«Hot start»
В холодну пору року ця функція переводить кондиціонер в ре-
жим обігріву приміщення, не дозволяючи потокам холодного 
повітря проникати в кімнату

Флоковані жалюзі
При високому рівні вологості в приміщенні флокована поверх-
ня жалюзі створює додатковий захист від крапель конденсату

Трапецієподібні канавки
Мідні трубки з внутрішніми канавками забезпечують 
рівномірний розподіл холодоагенту, тим самим збільшуючи 
ефективність теплообміну

Самоочистка
Самоочищення повного циклу усуває неприємні запахи, 
запобігає утворенню бактерій на внутрішніх поверхнях корпусу

Захисна накладка на вентилі
Накладка захищає вентилі кондиціонера від пошкоджень

Захист компресора
Компресор кондиціонера має додатковий захист від пере-
вантаження і перегріву, а також обладнаний додатковими 
запобіжними пристроями
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Захист від корозії
Корпус зовнішнього блоку кондиціонера виконаний з оцинко-
ваного сталевого листа зі спеціальним покриттям, яке надійно 
захищає техніку від корозії

Евророзміри
Внутрішні блоки касетних кондиціонерів для моделей 12-
18 kBTU виконані відповідно до євростандартів і складають 
650х650 мм

Підігрів картера
У кондиціонері встановлений підігрів картера компресора, що 
забезпечує безаварійну роботу техніки в холодну пору року 
(для трифазних моделей 36-60 kBTU)

Захист по тиску
Захист компресора кондиціонера від пошкоджень, які можуть 
бути викликані занадто високим або низьким тиском фреону в 
гідравлічному контурі

Фазовий монітор
Функція, що виключає можливість неправильного підключення 
кондиціонера до мережі електроживлення (для трифазних моде-
лей 36-60 kBTU) і виходу з ладу компресора

Висока продуктивність
Потужний повітряний потік і висока продуктивність забезпе-
чують найбільш ефективну роботу в режимах охолодження і 
обігріву

Спіральний компресор
Кондиціонер забезпечений надійним спіральним компресором, 
який забезпечує високу надійність і ефективність роботи техніки 
(для трифазних моделей 36-60 kBTU)

Оригінальний дизайн
Оригінальний дизайн внутрішнього блоку кондиціонера вико-
наний у фірмовому стилі виробника

Яскрава й оригінальна упаковка
Упаковка кондиціонера витримана в фірмовому стилі ви-
робника і містить необхідну інформацію про особливості та 
можливості техніки

Можливість припливу свіжого повітря
Кондиціонер забезпечує часткову вентиляцію в приміщенні 
(приплив свіжого повітря)О2

Вбудована помпа
Кондиціонер має вбудовану помпу для швидкого вирішення 
завдання відведення конденсату

Режими роботи
Можливість кондиціонера працювати в чотирьох режимах: 
охолодження, обігрів, вентиляція, осушення

Вбудовані ТЕНи
Електричний нагрівач для додаткового обігріву 
(використовується в кондиціонерах колонного типу)

Універсальні зовнішні блоки
Можливість підключення до зовнішніх блоків будь-якого 
різновиду внутрішніх: підлогово-стельових, касетних або ка-
нальних кондиціонерів

DC INVERTER 
Кондиціонери з технологією DC-інвертор більш економічні, 
надійні, працюють з меншим рівнем шуму. Система може пра-
цювати при температурі до —15 оС на вулиці

Режим «Turbo» 
При включенні режиму «Turbo» кондиціонер буде працювати 
на повній потужності, поки не досягне заданої температури 
(охолодження або обігрів повітря)

Низковольтний пуск
Можливість запуску і нормального функціонування 
кондиціонера, коли напруга в мережі нижче норми 
(до 185 В) 

Високоякісний пластик
Високоякісний пластик не схильний до дії УФ-випромінювання, 
завдяки чому білий колір приладів зберігається на довгі роки 
експлуатації

Клас енергоефективності «А»
Залежно від серії, кондиціонери мають Клас енергозбережен-
ня «А» та «А+», що свідчить про високу енергоефективності 
техніки

Таймер автоматичного вимкнення
Пристрій, який дозволяє програмувати час автоматичного 
включення і виключення обраних режимів роботи кондиціонера

Автоматичне видалення конденсату
За допомогою вбудованої помпи кондиціонер автоматично 
видаляє конденсат, не припиняючи роботу в заданому режимі

Функція «Swing»
Функція похитування жалюзі, що дозволяє рівномірно 
розподіляти повітря в приміщенні

Вільне переміщення кондиціонера
Кондиціонер укомплектований шасі, які забезпечують його 
мобільність і дозволяють вільно переміщати техніку з кімнати 
в кімнату

Wi-Fi 
Функція управління кондиціонером з мобільного пристрою

Низький рівень шуму
Незалежно від обраного режиму роботи, кондиціонер 
відрізняється низьким рівнем шуму як внутрішнього, так і 
зовнішнього блоку

Функція «Follow Me»
Завдяки цій функції кондиціонер забезпечує комфортну темпера-
туру в приміщенні відповідно до значення датчика температури, 
вбудованого в пульт дистанційного керування

Режим відтаювання «Defrost»
Режим роботи кондиціонера, що дозволяє виключити ризик 
обмерзання кондиціонера в холодну пору року (якщо на вулиці 
повітря нижче +5 оС)

Автоматичний режим 
В даному режимі кондиціонер визначає температуру повітря в 
приміщенні і в залежності від її значення вибудовує оптимальну 
роботу на охолодження або обігрів

Вивід дренажу в 2 сторони
Внутрішній блок передбачає можливість підключення 
дренажної трубки як з лівого так і з правого боку, тим самим, 
значно полегшуючи монтаж кондиціонера

Гарантія 5 років

Пульт ДК
В комплект входить пульт дистанційного керування



КОНДИЦІОНУВАННЯ: ПІДТРИМКА ПРОДАЖ

ДОПОМОГТИ СПОЖИВАЧУ 
ЗРОБИТИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР?
ЛЕГКО.

Zanussi прагне зробити партнерські відносини 
максимально вигідними, зрозумілими і зручними і 
забезпечує оптимальну програму підтримки продажів: 
від навчальних семінарів для фахівців всіх рівнів до 
створення ефективних маркетингових інструментів 
(фірмові вітрини, оформлення місць продажів, 
рекламні та інформаційні матеріали). Виведення на 
ринок нових товарів завжди підтримується заходами, 
спрямованими на просування продукції і завоювання 
визнання споживачів.

БУКЛЕТИ

УПАКОВКА

КАТАЛОГИ

БАНЕРИ

НАКЛЕЙКИ

СТЕНДИ

САЙТ
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ГАРАНТІЯ 3 РОКИ?
ЛЕГКО.

Zanussi пропонує якісну техніку і високий рівень 
сервісного обслуговування. Авторизовані сервісні 
центри працюють не тільки по всій Україні, але і в 
країнах СНД, а їх досвідчені фахівці завжди готові на-
дати необхідну допомогу і надати якісне обслугову-
вання кліматичної техніки. 

Обслуговуванню систем кондиціювання Zanussi 
забезпечує мережа сервісних центрів, що налічує по-
над 70 партнерів. Ми прагнемо надати своєчасний і 
зручний сервіс, тому постійно звертаємо увагу на 
кількість представлених сервісних центрів і рівень об-
слуговування клієнтів. 

Сервісні послуги надають як незалежні профільні 
сервісно-технічні центри, так і сервісні служби тор-
гових компаній, що виступають дилерами систем 
кондиціонування Zanussi. 

Розвинена інфраструктура сервісних партнерів 
здійснює профілактичне обслуговування, професійну 
діагностику та ремонт всіх систем кондиціонування, що 
входять в асортимент Zanussi. Партнери компанії завж-
ди забезпечені необхідними витратними матеріалами, 
комплектуючими та запчастинами, що дозволяє їм 
швидко і якісно виконувати свої зобов'язання перед 

клієнтами. Крім сервісного обслуговування інженерні 
служби партнерських компаній готові надати послуги 
з монтажу і профілактики техніки Zanussi.

Фахівці сервісних центрів мають високу кваліфікацію з 
обслуговування техніки Zanussi, напрацьовують новий 
досвід, удосконалюють свої навички і знання на прак-
тичних семінарах, присвячених сервісному обслугову-
ванню техніки. Завдяки постійно зростаючому рівню 
професіоналізму і майстерності вони легко справля-
ються з обслуговуванням і ремонтом техніки, створеної 
із застосуванням новітніх технологій, а надані ними по-
слуги повністю відповідають міжнародним стандартам 
якості. 

Гарантійний термін на кондиціонери Zanussi стано-
вить 3 роки за умови встановлення техніки через 
мережу авторизованих партнерів. Після завершення 
гарантійного періоду клієнти компанії можуть укласти 
договір на післягарантійне обслуговування.



КАТАЛОГ ОБЛАДНАННЯ.
СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ

Дізнайтеся більше про наші ідеї
на www.zanussi.ua та www.easy-comfort.com.ua

Zanussi is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Зануссі — зареєстрована торгова марка, яка використовується відповідно до 
ліцензії Electrolux AB (публ.).

Zanussi. Каталог. Системи кондиціонування


