- varmepumpen udviklet specielt til det nordiske klima!

Standardmodel
• Stilrent design

• 10 °C varmefunktion

• Powerful-funktion • Lydsvag udedel

ASHG09LMCB / AOHG09LMCBN
ASHG12LMCB / AOHG12LMCBN

Specifikationer
General
ASHG09LMCB / AOHG09LMCBN
ASHG12LMCB / AOHG12LMCBN
5,7 kW
5,2 kW

Modelbetegnelse
Indedel / udedel

VARME
Kapacitet

0,5 ~ 5,2

0,9 ~ 5,7

A+

A+

Energiklasse
SCOP værdi

4,1 / 4,3*

4,1

P design

kW

3,0 / 3,2*

3,60

Varmekapacitet ved -15°C

kW

2,80

3,05

Lydniveau, indedel (Q/LM/H)

dB(A)

22, 33, 38, 43

22, 33, 38, 43

Lydniveau, udedel (1m. afstand)

dB(A)

47

48

JA

JA

-25 ~ 24

-25 ~ 24

Maksimal kølekapacitet

3,20

4,15

Energiklasse

A++

A++

10°C varmefunktion
Udendørs temperaturområde

°C

KØL

GENERELT
Forsyning

Volt

230

230

Dimensioner, indedel (H x B x D)

mm

268 x 840 x 203

268 x 840 x 203

Dimensioner, udedel (H x B x D)

mm

540 x 790 x 290

540 x 790 x 290

Vægt, indedel / udedel

kg

8,5 / 36

8,5 / 39

Største afstand mellem inde- og udedel

m

20

20

R410A

R410A

Kølemiddel

*Testet resultat i 2015 af Dansk Teknologisk Institut (DTI)
INVERTER
Når du vælger en varmepumpe med inverter drift, opnår du en højere årsvirkningsgrad og vil opleve en mere komfortabel drift. Inverter drift betyder at kompressorens ydelse hele tiden tilpasses efter det aktuelle behov.

UGENTLIG TIMER (tilbehør*)
Med ”UGENTLIG TIMER” funktionen kan man frit vælge flere kombinationer af temperatur- og timerindstillinger for hver enkelt dag i ugen (mandag til søndag). Herved spares energi, når ingen er hjemme.

ØKONOMIFUNKTION
Ved tryk på fjernbetjeningens knap ”Economy”, opnås en energibesparende
drift. Varmepumpens maksimale kapacitet begrænses, hvorved virkningsgraden øges.
I spidsbelastningssituationer vil aktivering af ”Economy” kunne medføre at rumtemperaturen kan afvige marginalt fra den indstillede drifttemperatur.

FUNKTIONEN UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU
Funktionen ”UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU” reducerer lydniveauet fra udedelen ved at nedsætte ventilatorens hastighed og kompressorens omdrejninger. Det er bekvemt, når det omkringliggende område er stille, f.eks om natten.

SVINGFUNKTION
Retningsspjældene for luftstrømmen indstilles automatisk op og ned, så luften
spredes til alle dele af rummet.
AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT
Med ”AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT”, opretholdes en konstant indstillet
temperatur ved at anlægget automatisk skifter mellem op- varmingsfunktion,
tørrefunktion og kølefunktion.
SUPERLYDSVAG FUNKTION
Indedelens luftstrøm reduceres med henblik på lydsvag drift.
FUNKTIONEN 10 °C VARME
Når f.eks. et ubenyttet sommerhus skal holdes frostfrit, er en temperatur på 10
grader passende. Med en dæmpet opvarmningsfunktion, kan der årligt spares
flere tusinde kroner på varmeregningen.
Rumtemperaturen opretholdes ved +10°C. Efter 48 timer i +10°C varmedrift
fastlåses ventilator hastigheden til højeste ydelse, hvilket sikrer en optimal
luftfordeling i rummet.

MAKSIMUM DRIFT
Med ”MAKSIMUM DRIFT”-funktionen vil anlægget køre på maksimal
ydelse, når du ønsker en hurtig opvarmning eller afkøling af rummet.
DVALETIMER
Når der trykkes på knappen ”DVALE”, reducerer anlægget gradvist ydelsen indtil den indstillede driftstid er udløbet, hvorefter anlægget slukkes
automatisk.
FORBEDRET INDEKLIMA
● Skimmelresistent luftfilter.
● Polyfenol catechin-luftrensningsfilter fjerner støv og pollen.
● Deodoriseringsfilter opfanger og reducerer generende lugt-partikler.

*Fortrådet betjeningspanel
● Indstilling af temperatur- og timerindstillinger
● Sommer / vinter-indstilling
● Op til 8 programmerede funktionsskift pr. dag.

På den trådløse fjernbetjening indstilles
den ønskede
rumtemperatur
nemt.

Forhandler:

KLIMASHOP
Bovelgårdsvej 35 · 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 60 310 300 · www.klimashop.dk

APS

Fjernbetjeningen har
også en sleep-timerfunktion samt en
start/stop-timer

