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ИНФОРМАЦИЯ О НОВОМ ПРОДУКТЕ 

 

Прес реліз 

Компанія «ОПТІМ» представляє вашій увазі новинку 2020 року - побутовий 

інверторний кондиціонер  Neoclima серії Skycold Nordic  NS/NU-*ESNIw1. 

 

Основна перевага кондиціонер Neoclima серії Skycold Nordic – це ефективна 

робота  на обігрів при зовнішній температурі до -25°С. Такі високі показники 

досягаються завдяки використанню ультрасучасного фреону R32 та потужних 

компресорів. Подвійний теплообмінники зовнішнього блоку має спеціальне гідрофільне 

покриття, що збільшує ефективність роботи кондиціонера, а також перешкоджає корозії. 

Серія Skycold Nordic має вбудований «зимовий комплект» для стабільної роботи на 

обігрів при від’ємних температурах навколишнього середовища. Так підігрів компресору 

забезпечує плавний пуск робочого циклу, а підігрів піддону перешкоджає обмерзанню 

зовнішнього блоку.  Завдяки вищеописаним фактам досягаються дуже високі показники 

сезонної енергоефективності : А+++ - на охолодження та А++ – при роботі на обігрів. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВИЙ ПРОДУКТ 
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Якщо порівняти серії кондиціонерів Neoclima серії Skycold та серії Skycold Nordic, 

то навіть візуально можливо побачити значну різницю в розмірах. Саме завдяки 

збільшеному теплообміннику зовнішнього блоку досягаються такі високі показники 

енергоефективності. Робочу поверхню збільшено на 30%, вага при цьому також зросла 

на 7 кг. 

При цьому кондиціонери Neoclima серії Skycold Nordic дійсно тихі в роботи.  
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Такий ефект досягається за допомогою трьох складових: 

1) Дизайн корпусу  і оптимізація повітряного потоку дозволяють зменшити 

шумове навантаження на 3,5 дБ(А); 

2) Тихий режим – спеціальне налаштування кондиціонери, коли вентилятор 

внутрішнього блоку працює на мінімальних обертах; 

3) Керування на пульті звуковими сигналами, а також індикацією дисплею. 

Натисненням всього однієї кнопки на пульті керування користувач  може 

вимкнути будь-які прояви роботи внутрішнього блоку. 

 

Кондиціонер Neoclima серії Skycold Nordic має інтуїтивно зрозумілий пульт 

керування, який може допомагати в налаштуванні різноманітних режимів. Наприклад, 

можливо регулювати повітряний потік не тільки вверх – вниз, а ще й вліво-вправо. А 

натиснення усього однієї кнопки достатньо для ввімкнення надтихого режиму роботи, 

коли ніщо не потурбує ваш сон. 
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Кондиціонер Neoclima серії Skycold Nordic має інтелектуальний дисплей, який 

може показувати стан роботи або допомагати в налаштуванні різноманітних режимів. 

Наприклад, ось які індикатори  можуть відображатися на дисплеї 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як і більшість кондиціонерів Neoclima, серія Skycold Nordic має функцію (WiFi 

ready*), що дає можливість додаткового встановлення в них WiFi-модуля Neoclima. 

Завдяки цьому кондиціонером можна керувати за допомогою мобільного додатка для 

Android або iOS з будь-якої точки світу, де є доступ до Інтернету. Функція є надзвичайно 

корисною, адже ви можете встановити необхідну температуру заздалегідь, і тоді, ваша 

квартира зустріне вас приємною прохолодою влітку, або теплом взимку. 

 Кондиціонери Neoclima серії Skycold Nordic  мають 4 режими роботи: 

Охолодження / обігрів / вентиляція / осушення. А такі функції як «Турбо», «СОН», 

«Таймер» дозволяють спростити процес налаштування та створити максимальний 

комфорт в приміщенні 

  

 Режим розморозки. 

 Фільтр забруднився 

 Фільтр треба замінити на новий 

 Ви включили Турбо ре

жим 

 Ви вимкнули Турбо режим 

http://www.optim.ua/


 Офіційний дистриб’ютор в Україні – ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ» м. Київ, вул. Пшенична, 9 
Тел.: (044) 406-40-46, w w w. o p t i m . u a  

 

Технічні характеристики Neoclima Skycold Nordic. 

 

Кондиціонери Neoclima серії Skycold Nordic поєднують в собі оптимальний  

функціонал, сучасний дизайн та якість за розумну вартість. 

NS-09ESNIw1 NS-12ESNIw1

NU-09ESNIw1 NU-12ESNIw1

В/Ф/Гц 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz

Потужність охолодження Бте/год 9000(3112~15000) 12000(3163~16200)

Потужність охолодження Вт 2637(912~4396) 3517(927~4748)

Номінальна споживана потужність Вт 600(52~1550) 977(53~1590)

Номінальний споживаний струм А 4.0(0.5~7.0) 4.2(0.5~7.0)

Енергоефективність SEER (клас) Вт/Вт 8,5( А+++) 8,1(А++)

Потужність обігріву Бте/год 9748(2695~21496) 12000(3340~22178)

Потужність обігріву Вт 2857(790~6300) 3517(979~6500)

Номінальна споживана потужність Вт 646(140~2100) 1095(167~2130)

Номінальний споживаний струм А 4.22(1.0~9.2) 4.8(1.2~9.4)

Енергоефективність SCOP (клас) Вт/Вт 4,6(А++) 4,6(А++)

л/год 1,0 1,2

Вт 2350 2350

А 10 10

дБ(А) 42/35/25/21.5 42/35/25/22

Розміри (Д*В*Г) мм 802x189x297 802x189x297

Розміри в упаковці (Д*В*Г) мм 875x285x375 875x285x375

Вага Нетто / Брутто кг 8.5/11.1 8.5/11.1

дБ(А) 55,5 55,5

Розміри (Д*В*Г) мм 800x333x554 800x333x554

Розміри в упаковці (Д*В*Г) мм 920x390x615 920x390x615

Вага Нетто / Брутто кг 34.7/37.5 34.7/37.5

Toshiba (GMCC) Toshiba (GMCC)

Тип R32 R32

Потенціал глобального потепління 675 675

Вага Кг 0,87 0,87

MПa 4.3/1.7 4.3/1.7

Рідина / Газ мм (дюйм) 6,35/9,52 (1/4"/3/8") 6,35/9,52 (1/4"/3/8")

Максимальна довжина магістралі м 25 25

Максимальный перепад висот м 10 10

мм 1.5x5 1.5x5

зовнішній блок зовнішній блок

°С 18～32/0～27 18～32/0～27

°С .-15～43/-25～30 .-15～43/-25～30

Електроживлення

Зовнішній блок

Внутрішній блок

Обігрів

Обігрів

Вологовидалення

Максимально споживана потужність

Максимальний споживний струм

Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів)

Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів)

Компресор 

Рівень шуму зовнішнього блоку 

Фреон

Розрахунковий тиск

Рівень шуму внутрішнього блоку (Вис/Сер/Низ/Сон)

Внутрішній блок 

Зовнішній блок 

Сполучні труби 

для 

холодоагенту

Міжблочні з'єднання

Джерело живлення
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