
 

- garanti for velvære

- udviklet specielt til det nordiske klima!
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Komfort i topklasse  
De bedste egenskaber og  
funktioner samlet i én model

Vintersikker varme  
Stabil varme og komfortabelt 
indeklima selv ved -25°C 

Super SCOP-værdi  
Markedets højeste!
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Modelbetegnelse

Indedel /
udedel

VARME

KØL

Varmekapacitet, nominel (min - maks)

Energiklasse

SCOP værdi

P design

Varmekapacitet ved -15°C

Lydniveau, indedel (varme / køl)

Lydniveau, udedel (1 m. afstand)

10°C varmefunktion

Udendørs temperaturområde

Kølekapacitet, nominel (min - maks)

Energiklasse

GENERELT

Forsyning

Dimensioner, indedel (H x B x D)

Dimensioner, udedel (H x B x D)

Vægt, indedel / udedel

Maksimal rør-længde (fabriksfyldt) 

Kølemiddel

kW

kW

dB(A)

dB(A)

Volt

mm

mm

kg

m

INVERTER

ENERGIBESPARENDE BEVÆGELSESSENSOR 

ØKONOMIFUNKTION

DOBBELT SVINGFUNKTION

AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT

SUPERLYDSVAG FUNKTION

FUNKTIONEN 10° C VARME

FUNKTIONEN UDENDØRSENHED LAVT STØJNIVEAU

UGENTLIG TIMER

DVALETIMER

MAKSIMUM DRIFT

VASKBART AFTAGELIGT FRONTPANEL

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.

Når sensoren registrerer, at der ikke opholder sig personer i rummet, 
 vil anlægget automatisk reducere effekten. Dermed sparer du på 
energiudgiften.

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

Retningsspjældene for luftstrømmen bevæges automatisk både op og 
ned og højre og venstre, for optimal fordeling af luften, så der opnås en 
behagelig temperatur i hele rummet.

Med ”AUTOMATISK FUNKTIONSSKIFT”, opretholdes en konstant 
indstillet temperatur ved at anlægget automatisk skifter mellem op- 
varmingsfunktion, tørrefunktion og kølefunktion.

Indedelens luftstrøm reduceres med henblik på lydsvag drift.

Når f.eks. et ubenyttet sommerhus skal holdes frostfrit, er en tempe- 
ratur på 10 grader passende. Med en dæmpet opvarmningsfunktion, 

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.

nationer af temperatur- og timerindstillinger for hver enkelt dag i ugen 
(mandag til søndag). Herved spares energi, når ingen er hjemme.

Når der trykkes på knappen ”DVALE”, reducerer anlægget gradvist 
ydelsen indtil den indstillede driftstid er udløbet, hvorefter anlægget 
slukkes automatisk.

Med ”MAKSIMUM DRIFT”-funktionen vil anlægget køre på maksimal 
ydelse, når du ønsker en hurtig opvarmning eller afkøling af rummet.

Et aftageligt og vaskbart frontpanel sikrer nem mulighed for rengøring 
og vedligeholdelse af indedelen.

Forhandler: På den trådløse fjern-
betjening indstilles 
den ønskede 
rumtemperatur 
nemt.

          Ugetimer-funktion med op til 
              4 individuelle start/stop pr. dag.                 
                   Indstilles via fjernbetjeningen.

Kølerørsdimension (væske / gas)

mMaksimal højdeforskel 

SEER værdi

A+++

7,2 kW

3,2 (0,9 ~ 7,2)

5,31

2,50

4,42

23-41 / 23-42

47 / 39

JA

-25 ~ 24

2,5 (0,9 - 4,65)

230

295 x 940 x 270

620 x 790 x 290

14 / 39

20 (15)

R410A (1,3 kg)

A++++

1/4” / 3/8”

15

9,51

A+++

7,4 kW

4,0 (0,9 ~ 7,4)

4,93

3,5

4,57

23-41 / 23-42

47 / 43

JA

-25 ~ 24

3,5 (0,9 - 4,8)

230

295 x 940 x 270

620 x 790 x 290

14 / 39

20 (15)

R410A (1,3 kg)

A++

1/4” / 3/8”

15

8,60

5,4 (0,9 ~ 8,9)

4,44

4,2

5,88

27-44 / 26-45

49 / 49

JA

-25 ~ 24

4,2 (0,9 - 6,4)

230

295 x 940 x 270

620 x 790 x 290

14 / 40

20 (15)

R410A (1,4 kg)

1/4” / 1/2”

15

7,92

8,9 kW

A++

A++

● FULD Nominel kapacitet ved -15°C udetemperatur 
● Stabil varmedrift ned til -25°C udetemperatur 
● Køler ned til -10°C udetemperatur 
● Ugetimer 
● Bevægelsessensor 
● Automatisk dobbelt swing-funktion 
● Low-Noise funktion (nat-sænkning) 
● Boost-funktion (hurtig opvarmning/nedkøling) 
● WiFi- eller GSM styring / App (tilbehør)
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“De bedste egenskaber  
og funktioner

samlet i én model”

Udendørs temperaturområde

°C

°C -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46
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