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ПРЕДИМСТВА 

ПРОДУКТОВИ ГАМИ 



ЗА COOPER & HUNTER 
 Един от водещите световни производители на ОВК системи; 

 Компания с 20-годишен опит на пазара- с много нововъведения в бранша; 

 Голямо разнообразие от продукти за отопление, вентилация и климатизация (повече от 2000 

модела);  

 Международна дистрибуция- в повече от 30 страни по света, като всяка година се 
присъединяват нови пазари; 

 Голям избор от сплит системи за битови и професионални приложения, мултисплит системи, 

VRF, термопомпи и вентилаторни конвектори; 

 Cooper & Hunter – Синоним на качество и надеждност в ОВК индустрията; 

 Пет логистични центъра в EU. 

 Производство в гр. Джухай, Китай (от 2017г. и за OEM продукти за големи японски марки) 

 

 

 

Times Square, New York City 



ТЕХНОЛОГИИ 
 Модерен високоскоростен микропроцесор с DSP чип- за многофункционален и ефективен контрол на 

параметрите без забавяне. 

 

 

 

 

 

Интелигентно 
размразяване 

Функция 
„I Feel“ 

Мек 
старт 

Нощен 
режим 

Заключване на 
дистанционното 

Турбо 
режим 

 Автоматично регулиране на напрежението (150-265V)- работа при широк диапазон на напрежението -

Предотвратява щети и подпомага стабилната работа на машината. 

 R410A и R32 хладилни агенти – ефективни и безвредни за околната среда 

 Безшумна технология – осигуряват тишина и комфорт 

 Корекция на фактора на мощността – висока ефективност чрез усъвършенствана цифрова технология за 

увеличаване на PFC фактора – до 99% (при 90% за стандартните климатизартори) 

 Висока надеждност и защита- Стриктен контрол на всеки етап от производството. Самодиагностика на 

системите. 



• Институтът AHRI е член на UHSP (Универсални малки термопомпи) и има 
сертифициращата програма AHRI (Институт по климатизация, отопление и 
хладилни машини)  
 

• ETL Сертификатът потвърждава че продуктите с марка COOPER&HUNTER отговарят 
на изискванията за безопасност и качество в САЩ и Канада.  

 
 
•  Има отличителния знак на Европейската комисия, което потвърждава, че 

продуктите отговарят на изискванията за здравословна и екологична работа. Това 
подпомага дистрибуцията им на вътрешния пазар в Европа.  
 

• Energy Star е международен стандарт за енергийно ефективни потребителски 
стоки от САЩ. Марката "Енергийна звезда" означава енергийно ефективни 
продукти. 

СЕРТИФИКАТИ 



ПРОДУКТИ 

• Основната производствена база се намира в гр. Джухай, Китай 

• Производителя е световен лидер в производството на 

климатични системи; 

• Повече от 300 лаборатории и 3000 патента; 

• Много световноизвестни марки, които произвеждат на една и 
съща индустриална база. 

• Базата на C&H покрива най-високите стандарти и изисквания 

при производството на ОВК системите; 

• C & H продуктите са сертифицирани според OHSAS18000 – 

гаранция за екологичност и опазване на околната среда; 

• Производствения капацитет на базата е 60 милиона уреда – 
разделени в 20 категории, 400 серии или общо 7000 модела. 

• Собствено производство – фабрика "Zhuhai Vino CH" от 2017, 

която също се използва за OEM на голяма японска марка. 



ПРЕДИМСТВА 

 Високото качество на продуктите е един от най-важните 
приоритети на COOPER&HUNTER. 

 Компанията е разработила уникална програма за качество: 
«усъвършенствана продуктова стратегия" и "глобалнен 
контрол на качеството". Приложението им даде възможност 
да се постигне най-високо качество при производството на 
климатични системи. 

 Високото ниво на надеждност на устройствата, уникални 
характеристики, модерен дизайн и широка гама от продукти, 
които са популярни в страни по целия свят. 

 По-малко от 2% гаранционни оплаквания. 

 100 процента проверка на всички компоненти. 

 R-410A и R32 

 Уникални функции и модерен дизайн 

 Разнообразие от продукти 

 Склад в България и възможност за бързи и гъвкави доставки. 

 

Гаранционно обслужване 

Тенденция за растеж в продажбите 



ALPHA WIFI NG R32 

• Вграден WiFi модул за управление чрез смартфон или таблет; 

• Ефективен температурен диапазон от -15 °C до +48 °C; 

• Многоскоростен вентилатор за оптимална настройка на въздушния поток; 

• Функция 8°C – поддържа постоянна температура от 8°C през зимата и защитава помещението от замръзване при 
минимални разходи. 

• Eco отопление с фреон R32 , тих нощен режим и цялостно пречистване на въздуха с функция “COLD PLAZMA” 

 ИНВЕРТОР 

 R32 

 WIFI 
 SCOP 4.0 /SEER 6.1 

 ДО A+/A++ 

 ОТОПЛЕНИЕ ПРИ -15°С  

*(-25°С за 24 000BTU) 



VERITAS WIFI NG R32 
 ИНВЕРТОР 

 R32 

 WIFI 
 SCOP 4.0 /SEER 6.1 

 ДО A+/A++ 

 ОТОПЛЕНИЕ ПРИ -15°С  
*(-25°С за 24000BTU) 

• Вграден WiFi модул за управление чрез смартфон или таблет; 

• Ефективен температурен диапазон от -15 °C до +48 °C; 

• Многоскоростен вентилатор за оптимална настройка на въздушния поток; 

• Функция 8°C – поддържа постоянна температура от 8°C през зимата и защитава помещението от замръзване при 
минимални разходи. 

• Eco отопление с фреон R32 , тих нощен режим и цялостно пречистване на въздуха с функция “COLD PLAZMA” 



ARCTIC INVERTER WIFI R32 

• Битова термопомпа. Създадени за температурните условия на страните в северна Европа; 

• Ефективен температурен диапазон – охлаждане от -15°С до +48°C, отопление от -25°С до +24°C; 

• Непрекъсната работа в диапазона 96V–260V; 

• Иновативен, компактен трансформатор. 

 ИНВЕРТОР 

 R32 

 WIFI 
 SCOP до 4.0 /SEER 7.0 

 ДО A+/A++ 

 ОТОПЛЕНИЕ ПРИ -25°С 



NORDIC EVO II WIFI R410 

• Подсилена структура за по-висока производителност и ефективност; 

• Елегантен LED-Дисплей, скрит, когато климатизаторът не е включен; 

• Безстепенен контрол на вентилатора на вътрешното тяло (от 1% до 100%); 

• Ефективен температурен диапазон: Охлаждане при: +18°C до +48°C ; Отопление при: -23°C до +24°C; 

 ИНВЕРТОР 

 R410 

 WIFI 
 SCOP 4.8 /SEER до 6.4 

 ДО A++/A++ 

 ОТОПЛЕНИЕ ПРИ -23°С  



SIGMA WIFI R32 

 ИНВЕРТОР 

 R32 

 WIFI 
 SCOP 4.8 /SEER до 6.5 

 ДО A++/A++ 

 ОТОПЛЕНИЕ ПРИ -15°С  

• Функция “I Feel”; 

• Функция „+8°C“ – защитава жилището от замръзване като поддържа 8°C с минимални разходи; 

• Безстепенен контрол на вентилатора на вътрешното тяло (от 1% до 100%); 

• Ефективен температурен диапазон: Охлаждане при: +18°C до +52°C ; Отопление при: -15°C до +24°C; 



WINNER R410 

 ИНВЕРТОР 

 R410 

 WIFI 
 SCOP 4.6 /SEER до 6.1 

 ДО A++/A++ 

 ОТОПЛЕНИЕ ПРИ -15°С  

• Функция “I Feel”; 

• Широк ъгъл на въздушния поток; 

• Поддържане на температура с точност до 0.5°C; 

• Функция „+8°C“ – защитава жилището от замръзване като поддържа 8°C с минимални разходи; 

• Ефективен температурен диапазон: Охлаждане при: -15°C до +48°C ; Отопление при: -15°C до +24°C; 



SUPREME WIFI R32 

• Подсилена структура за по-висока производителност и ефективност; 

• Елегантен LED-Дисплей, скрит, когато климатизаторът не е включен; 

• Ефективен температурен диапазон: Охлаждане при -18°С до +54°C ; Отопление при: -30°С до +24°C. 

 

 

 ИНВЕРТОР 

 R32 

 WIFI 
 SCOP до 5.1 / SEER до 8.5 

 ДО A+++/A+++ 

 ОТОПЛЕНИЕ ПРИ -30°С 

 ДВУСТЪПАЛЕН КОМПРЕСОР 



CONSOLE WIFI R410 

• Ефективен температурен диапазон: Охлаждане при: -15°C до+43°C ; Отопление при: -25°C до +24°C; 

• Компактен дизайн (215mm); 

• Жалузи за контрол на подаването на въздуха в долната и горна част на вътрешното тяло; 

• Aвтоматична защита на системата “Интелигентно подгряване”- на всеки 50мин. работа на системата отговарят 
10мин. размразяване; 

 ИНВЕРТОР 

 R410 

 SCOP до 4.6 /SEER до 6.5 

 ДО A++/A++ 

 ОТОПЛЕНИЕ ПРИ -25°С 



MULTISPLIT 

• Обхват от мощности:  

14k, 18k, 21k, 24k, 28k, 36k, 42k (BTU); 

• С възможност за свързване 1 до 5 вътрешни 
тела (в зависимост от модела външно тяло); 

• Възможни комбинации от вътрешни тела- 8 до 
171 (в зависимост от модела външно тяло); 

• Мощност на охлаждане : от 4,10 до 11,58  kW; 

• Мощност на отопление : от 4,40  до 13,00  kW ; 

• Ефективен температурен диапазон:                                        
от -20 oC до +43 oC. 



LIGHT COMMERCIAL AIR CONDITIONING 

• Разнообразие от модели вътрешни тела : касети, канални тела, и 
подово-таванни модели; 

• Самодиагностика на основните елементи и режими; 

• Капацитет от 9000BTU до 60000 BTU; 

• Енергийна ефективност: до A++; 

• Инверторни модели и On-Off над 10kW; 

•  Хладилен агент 410a/R32; 

•  Ефективен температурен диапазон: -20 oC до +48 oC. 

• Интелигентно размразяване; 

• Компактни размери 



ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА 

• Инвертор 

• Хладилен агент R410a; 

• Мощност на отопление: от 8 kW до 15.5 kW; 

• Отопление и охлаждане на помещението;  

• Загряване на вода за БГВ;  

• Едновременно охлаждане на помещението и загряване на водата;  

• Автоматичен контрол на микроклимата; 

• Авариен режим за подгряване на водата; 

• Бързо подгряване на водата;  

• Безшумен (нощен) режим;  

• Режим против замръзване;  

• Режим стерилизация (загрява водата в бойлера до 80 oC); 

• Седмичен програматор; 

• Централно управление;  

 

Функционалност и предимства: 



VRF 
• Инвертори и моторни задвижвания на вътрешните и външни тела; 

• IPLV-коеф.(интегрирана стойност на товара) е повишен до 6,8 (с 33 % по-висок 
от предишни версии) 

• Патентованата система за съхранение на маслото (99% от маслото остава в 
компресора!) напълно премахва проблема с циркулацията на масло в 
системата 

• 80 вътрешни тела : 10 вида. 3 стандартни размера на AHU-KIT: 14kW, 28kW, 
56kW; 

• Максимална дължина на тръбния път:1000 m; 

• Денивелация до 90 m; 

• Стандартни мощности на външните тела-CHV5 серия MINI: 12kW, 14kW, 16kW; 
Стандартни мощности на външните тела CHV5 SLIM: 22.4kW,25kW, 28kW, 
33.5kW; 

• Стандартни мощности на външните тела CHV5: от 22,4 kW до 61,5 kW; 
Комбинации до 246 kW; 

• Работен температурен диапазон: от - 20°С до +50°С; 

• CHV5 работи с последно поколение CAN bus протокол; Компактно “USB date 
converter” за контрол, комуникация и поддръжка; 

• Специални режими: 9 варианта на енергоспестяващи режими, безшумна 
работа (пр: външно тяло 22,4 kW, 45 dB), аварийно 

• отопление (поддържа +8°С) и т.н.; 

• Софтуер за селекция: импорт на данни в следните формати .xls; .dwg 



Екипът на COOPER&HUNTER BULGARIA  
ви благодари за вниманието! 

Адрес: 
ж.гр.Южен парк 
блок 45, офис 1  
София 
1408 
България 

Ръководство и търговия на едро: 
+359 899 932 777 
+359 899 932 700 
info@cooperandhunter.bg 

Запитвания и продажби: 
+359 899 932 722 
+359 2 416 03 96 
sales@cooperandhunter.bg 
 


