
EXH12RLEWE Ilmastointilaite

Energiatehokas tapa viilentää!

Electrolux-ilmalämpöpumpun ensiluokkainen suorituskyky mahdollistaa
miellyttävän sisäilman ylläpitämisen hiljaisesti ja energiatehokkaasti.

Henkilökohtaiset asetukset yksilöllistä mukavuutta varten

Rentoudu kaikessa rauhassa missä tahansa kohtaa huonetta. Ilmastointilaite
säätää lämpötilaa I feel -anturin avulla kaukosäätimen sijainnin mukaan. Pidä
kaukosäädin mukanasi, jotta saavuttaisit aina haluamasi mukavuustason.

Koska ilmanlaatu vaikuttaa kotisi mukavuuteen

Ilmalämpöpumpun edistyksellinen
suodatusjärjestelmä poistaa ilmasta hienoimmankin
pölyn ja bakteerit. Aina puhdas sisäilma!

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
Inverter-tekniikka takaa mahdollisimman alhaisen energiankulutuksen.•

Pohjoisiin olosuhteisiin suunniteltu ilmalämpöpumppu•

Inverter-tekniikalla matala äänitaso•

Muut ominaisuudet:

8°C -ylläpitolämpötila•
24 tunnin ajastin•
Turbo-toiminto•
Lepotoiminto•
Kosteudenpoistotoiminnon avulla
miellyttävämpi sisäilma

•

Kaukosäädin•
LED-näyttö•
Toimintatilat: Viilennys, Tuuletus,
Lämmitys

•

Tuulettimen nopeus: Auto, High, Low,
Med, Turbo

•

Tekniset tiedot:

Tuoteryhmä : Ilmastointilaite•
Asennus/sijoitus : Ulkoyksikkö•
Viilennysteho, BTU/h : 12000•
Viilennysteho, kW : 3.5•
Lämmitysteho, BTU/h : 12000•
Lämmitysteho (kW) : 4,00•
Energialuokka, lämmitys : A++•
Energialuokka, viilennys : A++•
Energiatehokkuusluokka, viilennys : A++•
Energiatehokkuusluokka, lämmitys : A++•
Vuotuinen energiankulutus jäähdytystilassa, kWh : 0.19•
SEER-arvo : 6.5•
SCOP-arvo ( keskiarvoalue) : 4.6•
SCOP-arvo (kylmä alue) : 3.4•
Lämmitysteho, kW : 4•
Viilennysteho, kW : 3.5•
Ilmavirtaus, sisäyksikkö, m3/h : 770/670/610/530/460/410/380•
Sisäyksikön äänitaso, dB(A) : 43/36/34/32/28/24/22•
Sisäyksikön ääniteho, dB(A) re 1 pW : 55/48/46/44/40/36/34•
Ulkoyksikön äänitaso, dB(A) : 54•
Ulkoyksikön ääniteho, dB(A) re 1 pW : 63•
Kosteuden poisto, l/h : 1.4•
Käyttöalue (°C) : cooling -15 ~ +48, heating -25 ~+24•
Kompressorin tyyppi : Rotary•
Sisäyksikön korkeus (mm) : 316•
Sisäyksikön leveys (mm) : 896•
Sisäyksikön syvyys (mm) : 205•
Nettopaino (kg) : 43•
Jännite (V) : 220V - 240V•
Kylmäaine, määrä grammoina : R410A,1.3•
Väri : Harmaa•
ColorEnglish : Grey•
Suodattimet : Bio-Hepa, Ionigeneraattori, Pölysuodatin•
Tuotenumero (PNC) : 946 373 069•
EAN-koodi : 7332543360185•
MaterialGroup2 : 001•

Tuotekuvaus:

Pohjoisiin olosuhteisiin
suunniteltu tyylikäs
ilmalämpöpumppu.
Inverter-tekniikan
ansiosta matala
äänitaso ja erinomainen
A++-luokan
energiatehokkuus niin
lämmityksessä kuin
viilennyksessä. Pöly- ja
biosuodattimet poistavat
ilmasta pölyä ja
pienhiukkasia. 8 C -
ylläpitolämpötila on
kätevä esim.
kesämökillä. Matalan,
jopa 22 dB:n (A)
äänitasonsa ansiosta ei
aiheuta häiriötä
öisinkään. Ostettava
yhdessä sisäyksikön
EXH12RLEWI kanssa.


