Luft / luftvärmepump

•

climaVAIR

Få det perfekta
inomhusklimatet
med Vaillant
luftkonditionering
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Luft / luftvärmepump

Investera i
komfortabelt
inomhusklimat!
Flexibel och bekväm luftkonditionering
Det finns en Vaillant climaVAIR väggmonterad luftkonditionering
för alla behov. Den nya climaVAIR erbjuder den perfekta balansen
mellan komfort och energieffektivitet för dig. Och du kan njuta
av en klimatkontrollerad miljö året runt.
Inställningsbar timer och 8° C-funktion
Timerfunktionen gör det möjligt att optimera besparingar när
ingen är hemma genom att ställa in tidsfönster för driften, vilket
sänker energiförbrukningen betydligt istället för att ha enheten
kontinuerligt i drift.
Dessutom finns en varmhållningsfunktion som är särskilt lämplig
för fritidshus som håller temperaturen runt 8° C,
oavsett hur kallt det är ute.

climaVAIR

ErP energimärkning

climaVAIR

Värme (A+++ - D)

Middel klima A+ Koldt klima A / B

Kyla (A+++ - D)

A++

Enhet

VAI 8-025

VAI 8-035

VAI 8-050

VAI 8-065

Kylkapacitet (min.-max.)

kW

2,6 (0,5-3,35)

3,50 (0,8-3,70)

5,13 (1,2-6,20)

6,45 ( 2,0-8,2)

Värmeeffekt (min.-max.)

kW

2,8 (0,5-3,50)

3,67 (0,9-3,80)

5,28 (1,2,-6,60)

6,45 (2,0-8,5)

3,8

3,4

3,4

3,3

SCOP
Ljudnivå utomhusenhet

dB(A)

61

62

64

63

Ljudnivå inomhusenhet

dB(A)

32 / 36 / 39

34 / 38 / 42

39 / 44 / 49

41 / 44 / 49

1/4” - 3/8”

1/4” - 3/8”

1/4” - 1/2”

1/4” - 5/8”

Anslutningar
Mått utomhusenheten

mm

540 x 776 x 320

596 x 842 x 320

596 x 899 x 378

700 / 965 / 364

Mått inomhusenheten

mm

275 x 790 x 200

289 x 845 x 209

300 x 970 x 224

325 x 1078 x 246

kg

29,5

31

39

52,5

Vikt utomhusenhet
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Bekvämlig, pålitlig och klimatsmart
climaVair har en återstartsfunktion vid strömavbrott för extra
säkerhet. Dessutom använder den sig av det miljövänliga köldmediet R32, som har en extremt låg miljöpåverkan jämfört
med andra köldmedier.

