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Bogate wyposażenie
Unikalny design

Trwałość i niezawodność

Doskonały system filtracji powietrza

Najwyższej jakości materiały

Ergonomiczne sterowniki

Najwyższa wydajność pracy

Wysoka klasa energooszczędności

Witamy w klasie
premium

WE ARE COOL      WE ARE HEAT      WE ARE COMFORT      WE ARE AIR      WE ARE ROTENSO



O firmie
Rotenso®

Naszą misją jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań z branży klimatyzacji, wentylacji 
i ogrzewania, opartych o wysokowydajną, energooszczędną technologię inverterową. Dzięki wieloletnim 
inwestycjom w rozwój technologii, urządzenia Rotenso należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań 
umożliwiających regulację i kontrolę temperatury w budynkach. Rotenso konsekwentnie umacnia silną 
pozycję dostawcy nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych dla środowiska systemów klimatyzacji oraz 
pomp ciepła powietrze-woda. Każdego roku oferta Rotenso jest poszerzana o nowe jednostki, które 
cechują coraz lepsze parametry technologiczne oraz nowoczesny design.

Ogólnopolska sieć serwisowa Kompletna gama produktów 
dopasowana do Twoich potrzeb

Wyjątkowa niezawodność 5 lat gwarancji*

*Szczegółowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej.
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Niezwykle ciche 
urządzenia - wysokiej klasy 
nowoczesna technologia 

zadba o Twój komfort

Ciesz się wysokim 
wskaźnikiem efektywności 

energetycznej SCOP - 
nawet do 5,30

Bądź pewny pracy 
urządzenia w ekstremalnych 

temperaturach -
nawet do -30°C

Dajemy Ci wszystko - 
maksymalnie wyposażone 

produkty dopasowane
do Twoich potrzeb

Oddychaj zdrowo -
zaawansowany,

wielostopniowy system 
oczyszczania i filtracji powietrza

Systemy
klimatyzacyjne

Cokolwiek robimy, Ty zawsze jesteś w centrum. Innowacje technologiczne wykorzystujemy w trosce
o zdrowie i komfort użytkowania dostarczanych przez nas systemów klimatyzacji. Wielostopniowy proces
filtracji i oczyszczania powietrza tworzą system PureAIR Rotenso, który dba o zdrowe i czyste powietrze 
w Twoim otoczeniu. Udoskonalany tryb cichej pracy, delikatnego uwalniania powietrza rozproszonym 
strumieniem oraz inteligentnego sterowania jego przepływem składają się na doświadczenie komfortu 
pracy urządzenia, którego obecności nie dostrzeżesz. Coraz wyższa wydajność i energooszczędność 
naszych urządzeń jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę racjonalizowania kosztów energii i troski
o środowisko naturalne.

Steruj zdalnie swoim 
systemem za pomocą 
aplikacji i modułu WiFi 

SMART
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Nowy klimatyzator
Luve

Rozwijamy markę spełniając ambicję, aby gama 
klimatyzatorów ściennych Rotenso była 
odpowiedzią na oczekiwania miłośników wszystkich 
popularnych stylów aranżacji wnętrz.

Klimatyzatory Rotenso to nie tylko urządzenia, to 
także elementy wystroju wnętrz. Znaczenie mają 
design, kolorystyka i faktury paneli frontowych. 

Wiemy, że komfort termiczny to nie tylko optymalna 
temperatura. Ważna jest także wilgotność, jakość 
i ruch powietrza w pomieszczeniu.

Nowy model Luve to doskonałe parametry pracy, 
a także ulepszona technologia Windless i żaluzja 
180°.  To także wyjątkowy i elegancki design, który
zachwyci miłośników prostej formy i modernizmu. 

Poznaj Rotenso Luve.
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Klimatyzator ścienny
Luve
Rotenso Luve, poza doskonałymi parametrami 
pracy, wyróżnia się wysoką estetyką i jakością 
wykonania. 

Luve zwraca uwagę niebanalną, skupioną na 
owalach geometrią, która zachwyci miłośników 
prostej formy i modernizmu. 

Boki białego panelu klimatyzatora zdobią 
dyskretne przetłoczenia i srebrne lamowania. 
Idealnie przylegająca do panelu frontowego 
żaluzja to zasługa wysokiej jakości wykonania 
oraz użytych materiałów.
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Dodatkowo żaluzja 180° pozwala użytkownikowi 
na bardzo szeroki kąt sterowania strumieniem 
przepływu powietrza, a tym samym osiągnięcie 
komfortu termicznego. 

Funkcja 
Smart WiFi 

Premium
design

Nawiew
powietrza 4D 

eMOTO

Żaluzja 
180°

Komfortowy 
nawiew Windless

Grzanie w niskiej  
temp. zewn. -22°C

LUVE

22

Na doświadczenie komfortu klimatyzacji Luve 
składają się żaluzja 180° oraz technologia 
Windless, dzięki którym schłodzone bądź 
ogrzane, w zależności od trybu pracy, 
powietrze jest uwalniane maksymalnie 
rozproszonym strumieniem przepływającym 
poprzez 1330 mikroperforacji. 
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Komfortowy  
nawiew Windless
Dzięki technologii Windless - klimatyzator uwalnia 
powietrze delikatnym, maksymalnie rozproszonym 
strumieniem poprzez 1330 mikrootworów. 

Grzanie w niskiej 
temp. zewn. -22°C
Zastosowana technologia umożliwia sprawną pracę 
klimatyzatora nawet w ekstremalnych warunkach 
pogodowych. Klimatyzator skutecznie ogrzeje 
pomieszczenie nawet przy niskich temperaturach 
zewnętrznych.

Dzięki wykorzystaniu funkcji SMART WiFi oraz 
modemu WiFi, urządzeniem możesz sterować  
za pomocą tabletu lub smartfona zarówno  
w domu, jak i poza nim.

Funkcja 
Smart WiFi
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Żaluzja
180°
Żaluzja pozioma pracująca w dwóch
niezależnych płaszczyznach pozwala na nawiew
powietrza dowolnym kierunku w zakresie 180°
góra/dół.

Nawiew powietrza 
4D eMOTO
Automatycznie sterowane żaluzje pionowe  
oraz poziome, wydajnie rozprowadzają powietrze  
w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne 
chłodzenie lub grzanie.

Premium design

Luve zwraca uwagę niebanalną, skupioną 
na owalach geometrią. Obudowa wykonana 
w wysokim połysku w połączeniu z srebrnymi 
wykończeniami podkreśla wysoką jakość 
urządzenia.



  KLASYCZNY
I ELEGANCKI

DESIGN 
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Luve zwraca uwagę niebanalną, skupioną 
na owalach geometrią. 
Boki panelu frontowego wykończonego na 
wysoki połysk zdobią dyskretne przetłoczenia 
i srebrne lamowania. 

Idealnie przylegająca do panelu frontowego 
żaluzja to zasługa wysokiej jakości wykonania 
oraz użytych materiałów.

Wysoki połysk obudowy urządzenia, 
srebrne wykończenia, staranne wykonanie 
podkreślają wysoką jakość klimatyzatora. 
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RZYLEGAJĄCA ŻALUZJA  

               A TAKŻE CICHY  
                      I KOMFORTOWY 
                            NAWIEW         
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  KLASYCZNY

Stworzona dla doświadczenia komfortu 
technologia Windless to niespotykane dotąd 
delikatne ruchy powietrza uwalniane maksymalnie 
rozproszonym strumieniem.

Urządzenie może pracować w trybie super 
cichym eMoto, dzięki czemu nie zakłóca nocnego 
wypoczynku. 

REGULOWANA ŻALUZJA:        

WACHLOWANIE ŻALUZJI:        

Cicha 
praca

Technologia 
Windless

Cicha praca
tylko 18 dB

               A TAKŻE CICHY  
                      I KOMFORTOWY 
                            NAWIEW         
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Cechy Urządzenia

5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST

SCOP
4,6

1 : 1
SINGLE

1. Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C 2. Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano

Silniki DC SKYR Digital DC 
Inverter SKYR

Automatyczne 
oczyszczanie iAIR

Filtr
elektrostatyczny 

HD iAIR

Szeroki kąt 
nawiewu eMOTO

Funkcja 
uruchomienia 

awaryjnego

Pilot 
bezprzewodowy

Tryb SMART Follow Sygnalizacja 
wycieku freonu

Wł./wył. 
wyświetlacza 

SMART na panelu

Antykorozyjne 
pozłacane lamele

Pamięć 
autorestartu

Czujnik zmierzchu 
SMART

Funkcja 
snu

Chłodzenie  
w niskiej temp.  

zewn. -15°C

Grzanie  
w niskiej temp.  

zewn. -22°C

Funkcja 
autodiagnozy

Grzałka tacy 
ociekowej

Funkcja 
SMART WiFi

Tryb super cichy 
eMOTO

Nawiew powietrza 
4D eMOTO

Tryb turbo 
eMOTO

System kontroli 
nawiewu 
eMOTO

Pamięć  
ustawienia żaluzji

2-stronne 
odprowadzenie 

skroplin

Tryb 
Eco eMOTO

Filtr 3w1
 (Ka + Si.Ion + wit.C) 

iAIR (1)

Filtr 3w1
 (Fot. + Ak.W + Nano) 

iAIR (2)

Tryb Windless 
eMOTO

Żaluzja obrotowa 
180° 

Funkcja ogrzewania 
SMART 8°C

Programator 
czasowy

Ukryty wyświetlacz 
temperatury 

SMART

Luve
3,5 kW
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Specyfikacja techniczna

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; ŚN - Średnio Niski ; C - Cichy; 

Kompatybilność z systemami

1:1 SINGLE 

1:2 DUAL

1:X MULTI

Model Luve 3,5 kW

Wydajność

Chłodzenie

Nom. (Min. - Maks.) W 3560 (810-4412)

Pobór mocy Nom. (Min. - Maks.) W 966 (150-1520)

Prąd pracy Nom. (Min. - Maks.) A 4,2 (0,6-6,6)

Wydajność

Grzanie

Nom. (Min. - Maks.) W 3940 (805-4505)

Pobór mocy Nom. (Min. - Maks.) W 1010 (160-1605)

Prąd pracy Nom. (Min. - Maks.) A 4,4 (0,7-7,0)

Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze kW 3,6

SEER W/W 8,5

Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie kWh/a 148

Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) kW 2,7

SCOP W/W 4,6

Klasa wydajności energetycznej - grzanie A++

Roczne zużycie energii - grzanie kWh/a 822

Osuszanie l/h 1,2

Maksymalne zużycie energii W 1750

Maksymalny prąd pracy A 7,6

Jednostka wewnętrzna LE35Xi R15

Prędkość wentylatora T / W / Ś / N / ŚN / C obr/min 1100 / 930 / 840 / 750 / 700 / 560

Przepływ powietrza T / W / Ś / N / ŚN / C m³/h 572 / 482 / 402 / 360 / 290 / 210

Poziom ciśnienia akustycznego T / W / Ś / N / ŚN / C dB(A) 41 / 38 / 33 / 25 / 21 / 18

Poziom mocy akustycznej dB(A) 53

Pobór mocy W 24

Prąd pracy A 0,1

Wymiary netto S × G × W mm 883 × 195 × 310

Wymiary brutto S × G × W mm 964 × 262 × 375

Waga netto / Waga brutto kg 10,5 / 13

Odpływ skroplin mm 16

Jednostka zewnętrzna LE35Xo R15

Prędkość wentylatora W / Ś / N obr/min 835 / 722 / 478

Maksymalny przepływ powietrza m³/h 2200

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52

Poziom mocy akustycznej dB(A) 62

Wymiary netto S × G × W mm 790 × 305 × 549

Wymiary brutto S × G × W mm 835 × 340 × 585

Rozstaw mocowań S × G (mm) 434 × 278

Waga netto / Waga brutto kg 28 / 31

Czynnik chłodniczy

Typ R32

GWP 675

Ilość (do 5mb)
kg 0,8

TCO2eq 0,54

Ilość (pow. 5mb) g/mb 12

Przyłącza rur Ciecz / Gaz mm(cale)
Φ6,35 / Φ9,52 

(1/4" / 3/8")

Maksymalna długość instalacji m 25

Maksymalna różnica poziomów m 10

Typ sprężarki Rotacyjna DC

Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej             V-Hz, Ø 220-240~50, 1f

Zabezpieczenie A C10

Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna il. × mm² 3 × 1,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. il. × mm² 4 × 1,5

Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn. il. × mm² -

Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie) °C 17~32 / 0~30

Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie) °C -15~53 / -22~30
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