SPLIT TİP - SET - 16kW

SPLIT TİP - SET - 12kW

SPLIT TİP - SET - 8kW

Tarih:
Sirküler No:

TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ
ISI POMPASI - SPLIT TİP MODÜLER SET

24.09.2020
HM/410/20/5

Model

Soğutma Kapasitesi(kW)

Isıtma Kapasitesi(kW)

Peşin Fiyat

10.7(2.7 - 10.7)

8.3(2.0 - 8.3)

(TL)

FDCW71VNX-A

Dış Ünite

HSB100

İç Ünite

RC-HY20

Kontrol Ünitesi

ELK9M

Elektrikli Isıtıcı - 9kW

CPD11-25M/65

Sirkülasyon Pompası

Model

43,145 ₺

Soğutma Kapasitesi(kW)

Isıtma Kapasitesi(kW)

Peşin Fiyat

11.0(3.3 - 12.0)

9.2(3.5 - 10.0)

(TL)

FDCW100VNX-A

Dış Ünite

HSB100

İç Ünite

RC-HY20

Kontrol Ünitesi

ELK9M

Elektrikli Isıtıcı - 9kW

CPD11-25M/65

Sirkülasyon Pompası

Model
FDCW140VNX-A

52,535 ₺

Soğutma Kapasitesi(kW)

Isıtma Kapasitesi(kW)

Peşin Fiyat

16.5(5.2 - 16.5)

16.5(4.2 - 17.2)

(TL)

Dış Ünite

HSB140

İç Ünite

RC-HY20

Kontrol Ünitesi

ELK9M

Elektrikli Isıtıcı - 9kW

CPD11-25M/75

Sirkülasyon Pompası

58,905 ₺

- Fiyatlarımıza % 18 KDV DAHİLDİR. Cihazlar tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler veya mevcut vergi oranlarındaki artışlar
fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
- Ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanır.
- Firmamız haber vermeden fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- Firmamız haber vermeden ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirmekte serbesttir.
- Fiyatlarımıza 5mt'ye kadar bakır borulama, kablolama, izolasyon, dekoratif bant, kaide ve montaj işçiliği dahildir.
- Her türlü dekorasyon ve inşai işler (kırma, sıva, boya ve karot işleri) müşteriye aittir.
- Cihazlara su getirilmesi ve su tesisatıyla ilgili tüm işlemler müşteriye aittir.
- Enerji besleme kablosu ve topraklama kablolarının uygun kesitte çekilerek cihazların olduğu yere kadar getirilmesi ve uygun sigortanın panoya takılması
müşterinin sorumluluğundadır.
- Yasalar gereği elektrik işleri bu konuda uzman olan yetkili elektrikçilere yaptırılmalıdır. FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ elektrik tesisatı ile ilgili
servislerine yetki vermemektedir ve sorumlu tutulmaz.
- 5 metre üzerindeki bakır boru tesisatlarında ilave borulama bedeli müşteriye aittir.
- HSB serisi iç ünitelerin bulunduğu setlerde genleşme tankı, kesme vanası(giriş ve çıkışa), pislik tutucu, çekvalf, emniyet vanası ve manometre kullanımı zorunludur
- 50 km üzerindeki mesafelerde 1 TL/km yol bedeli müşteriye aittir.
- Cihazlar stoklarla sınırlıdır, stok durumu için yetkili satıcılarımızla irtibata geçiniz.
- Cihaz montaj ve devreye alım işlemlerinin FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ SAN. Ve TİC. A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılarak devreye alma
formlarının imzalanmış olması gerekmektedir.
- Yetkisiz kişi/firmalar tarafından cihaz montaj ve devreye alımlarının yapıldığının tespit edilmesi durumunda cihazlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
- Cihazlarımız üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile firmamızın garantisi altındadır.
- Su tesisatından kaynaklı cihazlarda oluşabilecek problemler garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

SPLIT TİP - SET - 16kW

SPLIT TİP - SET - 12kW

SPLIT TİP - SET - 8kW

Tarih:
Sirküler No:

TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ
ISI POMPASI - SPLIT TİP MODÜLER SET
KASKAD KULLANIM YÖNETİCİ CİHAZ

24.09.2020
HM/410/20/5

Model

Soğutma Kapasitesi(kW)

Isıtma Kapasitesi(kW)

Peşin Fiyat

10.7(2.7 - 10.7)

8.3(2.0 - 8.3)

(TL)

FDCW71VNX-A

Dış Ünite

HSB100

İç Ünite

RC-HY40

Kontrol Ünitesi

ELK9M

Elektrikli Isıtıcı - 9kW

CPD11-25M/65

Sirkülasyon Pompası

Model

45,095 ₺

Soğutma Kapasitesi(kW)

Isıtma Kapasitesi(kW)

Peşin Fiyat

11.0(3.3 - 12.0)

9.2(3.5 - 10.0)

(TL)

FDCW100VNX-A

Dış Ünite

HSB100

İç Ünite

RC-HY40

Kontrol Ünitesi

ELK9M

Elektrikli Isıtıcı - 9kW

CPD11-25M/65

Sirkülasyon Pompası

Model
FDCW140VNX-A

54,485 ₺

Soğutma Kapasitesi(kW)

Isıtma Kapasitesi(kW)

Peşin Fiyat

16.5(5.2 - 16.5)

16.5(4.2 - 17.2)

(TL)

Dış Ünite

HSB140

İç Ünite

RC-HY40

Kontrol Ünitesi

ELK9M

Elektrikli Isıtıcı - 9kW

CPD11-25M/75

Sirkülasyon Pompası

60,855 ₺

- Fiyatlarımıza % 18 KDV DAHİLDİR. Cihazlar tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler veya mevcut vergi oranlarındaki artışlar
fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
- Ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanır.
- Firmamız haber vermeden fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- Firmamız haber vermeden ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirmekte serbesttir.
- Fiyatlarımıza 5mt'ye kadar bakır borulama, kablolama, izolasyon, dekoratif bant, kaide ve montaj işçiliği dahildir.
- Her türlü dekorasyon ve inşai işler (kırma, sıva, boya ve karot işleri) müşteriye aittir.
- Cihazlara su getirilmesi ve su tesisatıyla ilgili tüm işlemler müşteriye aittir.
- Enerji besleme kablosu ve topraklama kablolarının uygun kesitte çekilerek cihazların olduğu yere kadar getirilmesi ve uygun sigortanın panoya takılması
müşterinin sorumluluğundadır.
- Yasalar gereği elektrik işleri bu konuda uzman olan yetkili elektrikçilere yaptırılmalıdır. FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ elektrik tesisatı ile ilgili
servislerine yetki vermemektedir ve sorumlu tutulmaz.
- 5 metre üzerindeki bakır boru tesisatlarında ilave borulama bedeli müşteriye aittir.
- HSB serisi iç ünitelerin bulunduğu setlerde genleşme tankı, kesme vanası(giriş ve çıkışa), pislik tutucu, çekvalf, emniyet vanası ve manometre kullanımı zorunludur
- 50 km üzerindeki mesafelerde 1 TL/km yol bedeli müşteriye aittir.
- Cihazlar stoklarla sınırlıdır, stok durumu için yetkili satıcılarımızla irtibata geçiniz.
- Cihaz montaj ve devreye alım işlemlerinin FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ SAN. Ve TİC. A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılarak devreye alma
formlarının imzalanmış olması gerekmektedir.
- Yetkisiz kişi/firmalar tarafından cihaz montaj ve devreye alımlarının yapıldığının tespit edilmesi durumunda cihazlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
- Cihazlarımız üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile firmamızın garantisi altındadır.
- Su tesisatından kaynaklı cihazlarda oluşabilecek problemler garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
-Kaskad kullanımda sistem 1 yönetici cihaz paketi ve maksimum 7 adet takipçi cihaz paketi ile kurulabilir,
kaskad içinde kullanılan cihazların tümü aynı kapasitede cihazlar olmalıdır
Ör: 48kW'lık bir sistem için 1 adet Yönetici SPLIT TİP - SET - 16kW ve 2 adet takipçi SPLIT TİP - SET - 16kW kullanılmalıdır

SPLIT TİP - SET - 16kW

SPLIT TİP - SET - 12kW

SPLIT TİP - SET - 8kW

Tarih:
Sirküler No:

TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ
ISI POMPASI - SPLIT TİP MODÜLER SET
KASKAD KULLANIM TAKİPÇİ CİHAZ

24.09.2020
HM/410/20/5

Model

Soğutma Kapasitesi(kW)

Isıtma Kapasitesi(kW)

Peşin Fiyat

10.7(2.7 - 10.7)

8.3(2.0 - 8.3)

(TL)

FDCW71VNX-A

Dış Ünite

26,800 ₺

HSB100

İç Ünite

CPD11-25M/65

Sirkülasyon Pompası

Model

Soğutma Kapasitesi(kW)

Isıtma Kapasitesi(kW)

Peşin Fiyat

11.0(3.3 - 12.0)

9.2(3.5 - 10.0)

(TL)

FDCW100VNX-A

Dış Ünite

36,190 ₺

HSB100

İç Ünite

CPD11-25M/65

Sirkülasyon Pompası

Model
FDCW140VNX-A

Soğutma Kapasitesi(kW)

Isıtma Kapasitesi(kW)

Peşin Fiyat

16.5(5.2 - 16.5)

16.5(4.2 - 17.2)

(TL)

Dış Ünite

42,565 ₺

HSB140

İç Ünite

CPD11-25M/75

Sirkülasyon Pompası

Model

Açıklama

Peşin Fiyat

VST05M

3 Yollu Vana ( Isıtma )

VST11M

3 Yollu Vana ( Isıtma )

1,855 ₺
1,855 ₺
2,525 ₺
1,955 ₺
1,955 ₺
2,260 ₺
8,540 ₺
3,295 ₺

AKSESUAR

(TL)

VST20M

3 Yollu Vana ( Isıtma )

VCC05M

3 Yollu Vana ( Isıtma / Soğutma )

VCC11M

3 Yollu Vana ( Isıtma / Soğutma )

RMU40M

Oda Termostadı

ELK9M

Elektrikli Isıtıcı - 9 kW

AXC30M

Ekstra Kontrol Modülü

- Fiyatlarımıza % 18 KDV DAHİLDİR. Cihazlar tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler veya mevcut vergi oranlarındaki artışlar
fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
- Ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanır.
- Firmamız haber vermeden fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- Firmamız haber vermeden ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirmekte serbesttir.
- Fiyatlarımıza 5mt'ye kadar bakır borulama, kablolama, izolasyon, dekoratif bant, kaide ve montaj işçiliği dahildir.
- Her türlü dekorasyon ve inşai işler (kırma, sıva, boya ve karot işleri) müşteriye aittir.
- Cihazlara su getirilmesi ve su tesisatıyla ilgili tüm işlemler müşteriye aittir.
- Enerji besleme kablosu ve topraklama kablolarının uygun kesitte çekilerek cihazların olduğu yere kadar getirilmesi ve uygun sigortanın panoya takılması
müşterinin sorumluluğundadır.
- Yasalar gereği elektrik işleri bu konuda uzman olan yetkili elektrikçilere yaptırılmalıdır. FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ elektrik tesisatı ile ilgili
servislerine yetki vermemektedir ve sorumlu tutulmaz.
- 5 metre üzerindeki bakır boru tesisatlarında ilave borulama bedeli müşteriye aittir.
- HSB serisi iç ünitelerin bulunduğu setlerde genleşme tankı, kesme vanası(giriş ve çıkışa), pislik tutucu, çekvalf, emniyet vanası ve manometre kullanımı zorunludur
- 50 km üzerindeki mesafelerde 1 TL/km yol bedeli müşteriye aittir.
- Cihazlar stoklarla sınırlıdır, stok durumu için yetkili satıcılarımızla irtibata geçiniz.
- Cihaz montaj ve devreye alım işlemlerinin FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ SAN. Ve TİC. A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılarak devreye alma
formlarının imzalanmış olması gerekmektedir.
- Yetkisiz kişi/firmalar tarafından cihaz montaj ve devreye alımlarının yapıldığının tespit edilmesi durumunda cihazlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
- Cihazlarımız üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile firmamızın garantisi altındadır.
- Su tesisatından kaynaklı cihazlarda oluşabilecek problemler garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
- RMU40M oda termostadı RC-HY40 kontrol ünitesi ile bağlanabilir.

