
TCL Corporation
Μια ανερχόµενη δύναµη στην πιο γρήγορα αναπτυσσόµενη 

παγκόσµια οικονοµία

Έσοδα από πωλήσεις

2018: 20,0 ∆ις ∆ολάρια

RMB 141,5 ∆ις

Αξία εµπορικής ταυτότητας 

2018: 12,7 ∆ις ∆ολάρια

RMB 80,6 ∆ις

22 βάσεις παραγωγής 75.000 υπάλληλοι

Παγκόσµιο δίκτυο TCL
Παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες για την καλύτερη ανταπόκριση 

στις αυξανόµενες καταναλωτικές ανάγκες

26 κέντρα ανάπτυξης και 
τεχνολογίας

Γραφεία πωλήσεων σε 
περισσότερες από 80 χώρες
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Zhongshan 2η βάση (7 εκ. εσωτερικές µονάδες)

Wuhan Base (3 εκ. σετ κλιµατιστικών)

TCL- De’longhi JV (1 εκ. φορητά κλιµατιστικά & αφυγραντήρες)

TCL- Rechi Compressor JV (16 εκ. συµπιεστές)

Jiujiang Base (2 εκ. σετ κλιµατιστικών)

Zhongshan 1η βάση (7 εκ. εξωτερικές µονάδες)

Τεράστια παραγωγική 
δυνατότητα
Η συνολική παραγωγική δυνατότητα της TCL φτάνει τα 13 εκ. κλιµατιστικά τον χρόνο



Τεχνολογία
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60οC

Ψύξη ακόµα και στις 
θερµότερες εξωτερικές 
συνθήκες
Η λειτουργία ψύξης διατηρείται σταθερή ακόµη και µε 50οC

εξωτερική θερµοκρασία, ενώ διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ακόµη 

και στους 60οC, όπου τα συνηθισµένα κλιµατιστικά σταµατούν.

Αυτοκαθαρισµός
στους 55οC
Ο εξατµιστής αρχικά παγώνει “παγιδεύοντας” τη σκόνη, 

η οποία στη συνέχεια αποµακρύνεται από το νερό που 

δηµιουργείται κατά την απόψυξη, ενώ µε ένα απότοµο 

στέγνωµα στους 55οC ο εξατµιστής γίνεται πιο καθαρός και 

αποστειρωµένος.

Άνετη ψύξη
Κατά τη λειτουργία ψύξης, η υγρασία του χώρου διατηρείται 

σε φυσιολογικά επίπεδα.

Έξυπνη ροή αέρα
Στη λειτουργία ψύξης ο αέρας κατευθύνεται προς το ταβάνι, δηµιουργώντας 

µια αίσθηση δροσιάς σαν να είµαστε στο ντους. Στη λειτουργία θέρµανσης 

ο θερµός αέρας κατευθύνεται προς το πάτωµα δηµιουργώντας την αίσθηση 

ζεστασιάς, όπως κάτω από µια κουβέρτα.

Συνηθισµένο
Inverter

Συνηθισµένο
Inverter

*9K Btu/h εξωτερική µονάδα

Έξυπνο
TCL Inverter
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∆ιακοπή λειτουργίας

Σύγκριση Ψυκτικής Λειτουργίας
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Πάγωµα Απόψυξη Ξήρανση στους 55 Καθαρισµός και αποστείρωση
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Λειτουργία
Συχνότητας
Ultra-low
Όταν επιτυγχάνεται η επιθυµητή θερµοκρασία και 

το φορτίο του συµπιεστή είναι µικρό, η µονάδα 

λειτουργεί σε µια Ultra χαµηλή συχνότητα για τη 

µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας ενώ διατηρείται 

µια σταθερή και άνετη θερµοκρασία.

Artificial
Intelligent
αλγόριθµος
Inverter
Η TCL εφαρµόζει έναν αλγόριθµο Inverter 

που βασίζεται στην Τεχνητή νοηµοσύνη, 

ώστε η επιθυµητή θερµοκρασία να 

επιτυγχάνεται γρηγορότερα και µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια.

Οικονοµική
λειτουργία

Χρόνος

Εσωτερική
θερµοκρασία

Συνηθισµένος αλγόριθµοςΑλγόριθµος TCL AI inverter

Συνηθισµένο κλιµατιστικό

Inverter

0

25%

50%

75%

100%

125%

Σύγκριση κατανάλωσης ενέργειας

10-20% Μεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας

Μεγαλύτερη απόδοση

Εξοικονόµηση ενέργειας σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας

Έξυπνο κλιµατιστικό 

Inverter TCL

83%100%

40

60s

Θέρµανση

Χρόνος για θερµό αέρα

Εξαγωγή θερµού αέρα 

από τους 20οC στους 40οC σε 60”
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Ψύξη

Εξαγωγή ψυχρού αέρα 

από τους 27οC στους 18οC σε 30”

Χρόνος για ψυχρό αέρα

30s

Λειτουργία
Rapid Cooling/
Rapid Heating
Ταχεία ψύξη, µε εξαγωγή ψυχρού αέρα 

στους 18οC σε µόλις 30” και ταχεία 

θέρµανση, µε εξαγωγή θερµού αέρα στους 

40οC σε µόλις 60”


