NEW COMFORT
3,5 kW

INNOVATIV

SUPER ADVANTAGE

EFFEKTIV

Wi-fi
betjening

Elektronisk
Ekspansionsventil

A+ varme

_ 4,0
SCOP >
A++ køl

_ 6,1
SEER >

LUFT/LUFT VARMEPUMPE

New Comfort
En energieffektiv og miljøvenlig luft/luft varmepumpe,
der egner sig perfekt til kontoret, i kolonihaven,
sommerhuset eller som supplement til varmeløsningen
i mindre rum. New Comfort sørger for en behagelig
indetemperatur året rundt og skaber et sundt
indeklima med filtreret luft.
New Comfort benytter det miljøvenlige kølemiddel
R32, varmer komfortabelt ved udetemperaturer ned til
-15 °C og holder rummet frostfrit med sin ”Frost
Protection”-funktion.

TEKNOLOGI

LED Display

1W i forbrug i standby

Timer 24h

Nem vedligeholdelse

Dimmer – Blænder ned for display
om aftenen

Elektronisk ekspansionsventil

KOMFORT

INDEKLIMA
Kulfilter for optimal filtrering af
indeluft

Komfort 19 dB(A) indvendig
– Lavt støjniveau indenfor

8℃

Den elektroniske ekspansionsventil sørger for korrekt
dosering af kølemiddel under alle driftssituationer og
holder dermed driftsomkostningerne nede.

Forhindrer mugdannelse i indedel

Med 8°C funktion er dit hus
frostsikret og tørt
I feel

-15℃

WiFi-betjeningen gør det nemt at styre varmepumpen
via en App på din telefon.

ANVENDELSE

Nyt miljøvenligt kølemiddel R32

Effekt

Super køling

A++

SEER 6,2 A++

Varmer og køler ned til -15 °C

A+

SCOP 4,1 A+

Reducerer lyden fra pumpen,
indtil du er faldet i søvn.

INDBYGGET

WIFI MODUL

NEW COMFORT
Effekt moduleringsområde [kW]:

1,6 - 4,3

P.design middelklima Køl/varme [kW](ErP):

3,5 / 3,3

Seer / SCOP (ErP):

6,1 / 4

Energiklasse: A++/A+

A++ / A+

Effekt / COP v. A7/A20 [kW/COP] (EN14825):

0,95 / 5,1

Effekt / COP v. A2/A20 [kW/COP](EN14825):

1,5 / 3,9

Effekt / COP v. A-10/A20 [kW/COP](EN14825):

2,39 / 2,4

Kølemiddel: R32 / kg

R32 / 0,76

Spænding [V] / sikring [A]:

1~/N/PE 230 V (50 Hz) / C 10 A

Lydeffekt inde [dB] (ErP):

56 dB

Lydtryk inde [dB(A)]:

19 - 40

Lydeffekt ude (ErP):

63 dB

Dimensioner udedel (BxHxD) [mm]:

715x482x240

Dimensioner indedel (BxHxD) [mm]:

815x270x210

