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ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПО-ГОЛЯМ КОМФОРТ 
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Безшумна работа от  

20 dB (A)

Екологично решение

Хладилен агент R32

За охлаждане и отопление: 

Чувствайте се добре през 

всички сезони  
АДАПТИВНО РЕШЕНИЕ 



•	CLIM’UP е един от най-тихите климатици на пазара със 
звукова мощност от само 20 dB(A). С функцията «нощен 
режим»  намалявате нивото на шума при работа през 
нощта. 

•	Разполага с функции, които може да адаптирате към 
всички ситуации: автоматичен режим на регулиране на 
температурата, режим на изсушаване и вентилация на 
стаята или режим за премахване на студените въздушни 
течения.

•	CLIM’UP разполага също със система за самопочистване 
на вътрешното тяло, за да се избегне разпространението 
на микроби или бактерии в дома Ви.

•	Благодарение на WIFI функцията* (допълнителна опция) 
и специалното APP приложение, управлявате Вашият 
климатик.

КОМФОРТ
И БЕЗОПАСНОСТ

АДАПТИВНО РЕШЕНИЕ 

MUSE80 + 3X UME25MOSE25 + UME25

UME25

МОДЕЛИ

19,7 см 

30,1 см 

80,3 см

Функцията Turbo 
бързо достига 
желаната 
температура

Цифров 
дисплей на 
температурата

Моно сплит Мулти сплит 

•	CLIM’UP предлага висока сезонна ефективност със 
SEER до 6.8 за охлаждане и SCOP до 4 за отопление.

•	Инверторната технология Full DC дава възможност 
климатика да се адаптира според Вашите нужди за 
по-добра ефективност и контрол на консумацията.

•	Вашият комфорт е гарантиран през всички 
сезони с охлаждане през лятото и отопление през 
зимата. Работа в режим на отопление при външна 
температура до -15 ° C.

•	Гамата CLIM’UP предлага различни модели с мощност 
от 2,5 до 8 kW за всички нужди.

ЕФЕКТИВНОСТ 
И ИКОНОМИЯ

€

4 възможни посоки на 
въздушния поток



ПОДХОДЯЩ  
ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД ЖИЛИЩА

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

•	Насладете се на оптимален комфорт за отопле-
ние и охлаждане във всяка стая във Вашия дом. 

•	Регулирайте и контролирайте 3-те вътрешни тела 
независимо. Създайте атмосфера за всяка стая 
според предпочитанията си, за да гарантирате 
комфорта на всички.

•	Благодарение на използването на хладилния 
агент R32, CLIM‘UP намалява въздействието си 
върху околната среда с 68% в сравнение с фреон 
R410A.

•	При еквивалентна мощност, течността R32 е 
по-ефективна и изисква по-малко количество хла-
дилен агент, отколкото R410A.

•	По-екологично чист, той е по-лесно рециклируем и 
не оказва влияние върху озоновия слой.

CO2

УПРАВЛЯВАЙТЕ 
КЛИМАТИКА СИ ДИСТАНЦИОННО

aPP sMart CLIM НА DE DIETRICH

Идеално решение приспособено към Вашите 
нужди и начин на живот- управление на Вашия 
климатик, чрез WiFi модул и нашето лесно и 
интуитивно приложение за контрол.
WiFi модул- допълнителна опция.



«Моят климатик трябва да е 
ефективен и икономичен»

«За мен е важно да имам 
решение, което да зачита 

околната среда»

«За комфорта на нашето 
семейство, желаем 

дискретен и функционален 
климатик»

УДОБСТВО И ЛЕКОТА

Eco-conception by

С ECO-SOLUTIONS на De Dietrich Вие можете да се възполз-
вате от най-новото поколение мулти-енергийни продукти и 
системи, по-лесно, по-ефикасно и по-икономично за Вашият 
комфорт и с уважение към околната среда.



ФРЕНСКА МАРКА, 
СИМВОЛ НА КАЧЕСТВО ОТ 333 ГОДИНИ
В продължение на 3 века De Dietrich основава успеха си на реални цен-
ности: качество, надеждност, издръжливост. В името на околната среда 
и на Вашето удобство, De Dietrich е усвоил изцяло различните видове 
енергия от възобновяеми източници, благодарение на многоенергийните 
системи, които опазват планетата. По този начин отоплителните уреди, 
произведени от De Dietrich, са начело на иновациите и с изключително 
високи стандарти, оптимално качество и изключителна продължителност 
на живота, благодарение на участието на всички служители от 333 годи-
ни насам.

MOSE 25 MOSE 35 MOSE 50 MOSE 70

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SEER в режим охлаждане 6,5 6,18 6,2 6,3

Мощност в режим охлаждане (kW) 2,5 3,60 5,3 7,0

SCOP в режим отопление 4,2 4,22 4,1 4,1

Мощност в режим отопление (kW) 2,6 3,70 5,4 7,0

Мин. външна температура на работа -15°C -15°C -20°C -20°C

Ниво на шум (звуково налягане) (dB) 50 50 53 53

МУЛТИ СПЛИТ MUSE 50-2 MUSE 80-3

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SEER в режим охлаждане 6,8 6,5

Мощност в режим охлаждане (kW) 5,3 7,9

SCOP в режим отопление 4 4

Мощност в режим отопление (kW) 5,6 8,2

Мин. външна температура на работа -15°C -15°C

Ниво на шум (звуково налягане) (dB) 55 58

Брой съвместими модули 2 3

UME 25 UME 35 UME 50 UME 70

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощност в режим охлаждане (kW) (мин-макс) 2,55 (1,00-3,30) 3,60 (1,20-3,80) 5,30 (1,90-5,50) 7,03 (2,90-7,30)

Мощност в режим отопление(kW) (мин-макс) 2,65 (1,10-3,30) 3,70 (1,00-3,80) 5,40 (1,40-5,60) 7,05 (2,10-8,00)

Въздушен поток (m3 / ч) 650 650 1000 1150

Ниво на шум (dB) мин / макс 20/41 20/42 20/48 20/49

Съвместим мулти сплит • • • -

В 53,9 см
Ш 80 см
Д 28,5 см
27 кг

В 54,5 см
Ш 80 см
Д 31,5 см
36 кг

В 65,5 см
Ш 82,2 см
Д 30,2 см
46 кг

В 54,6 см
Ш 80 см
Д 28,5 см
27 кг

В 54,5 см
Ш 87,2 см
Д 32,5 см
35 кг

В 70 см
Ш 95,1 см
Д 35,5 см
45 кг

В 30,1 см
Ш 80,3 см
Д 19,7 см
9 кг

В 30,1 см
Ш 80,3 см
Д 19,7 см
9 кг

В 31,4 см
Ш 97 см
Д 23 см
12,5 кг

В 32,7 см
Ш 110 см
Д 23,5 см
15 кг

A+

A+

ВъÍØÍО ТяЛО 

МОНО СПЛИТ

ВъНШНО ТяЛО

ВъТРЕШНО ТяЛО

Официален вносител:

0700 14 014 
www.ruvex.bg

Партньор за вашия град:

ВАШИЯ ПРОЕКТ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ


