
ULTIMATIV KOMFORT
• WiFi-styring indbygget

• Udviklet til det nordiske klima med varmelegeme i bundbakken 

• “Eco-mode”, hvor det er muligt at opnå 20 % 
   energibesparelse, sammenlignet med standardindstillinger

• “Turbo-funktion” for at opnå den ønskede temperatur hurtigt

• Enheden kan fungere helt ned til -20 °C i både køle- og varmedrift

• Autogenstart, som husker tidligere indstillinger i tilfælde af strømsvigt

• “Follow-Me” funktion, som får anlægget til at styre efter den temperatur, 
   som er ved fjernbetjeningen i stedet for ved loftet

• 8 °C funktion

• Daglig timerfunktion, hvor du kan vælge det tidspunkt, hvor du ønsker din 
   aircondition skal at starte og stoppe

• Højere energibesparelser og pålidelig drift, takket være den super effektive
   DC Inverterkompressor

• Affugtningsfunktion

5 ÅRS
GARANTI



DIN FORHANDLER:

Kølekapacitet er baseret på 27 ˚C (DB) / 19˚C (MB) indedørtemperatur og 35 ˚C (DB) / 24 ˚C (MB) udetemperatur                                     
Varmekapacitet er baseret på 20 ˚C (DB) / 15˚C (MB) indedørtemperatur og 7 ˚C (DB) / 6 ˚C (MB) udetemperatur    

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

INDEDEL 42QHM018ESN 42QHM024ESN

UDEDEL 38QHM018ESN 38QHM024ESN

Kølekapacitet kW 5,2(1,2-6,5) 7,0(1,5-7,6)

Varmekapacitet kW 5,6(1,2-7,0) 7,6(1,5-8,8)

Varmekapacitet ved -10 ˚C kW 4,2 5,2

P design kapacitet køl kW 5,2 7,0

P design kapacitet varme 
(gennemsnit)

kW 4,6 5,4

Temp. område - køl ˚C -20 - 46 -20 - 46

Temp. område - varme ˚C -20 - 24 -20 - 24

SEER/SCOP 7,6 / 4,4 7,2 / 4,4

Energimærke A++ / A+ A++/A+

Årligt enegiforbrug kWh 239/1464 340/1718

Strømforsyning V//Hz/A 220-240/50/16 220-240/50/20

Kølemiddel mængde (R410A) Kg 2,1 2,6

Væske side / Gas side " 1/4”-1/2” 3/8”-5/8”

Standard rørlængde m 5 5

Min. rørlængde m 3 3

Max. rørlængde m 30 40

Maks forskel m 20 20

Ekstra fyldning g/m 15 30

INDEDEL

Lydtryk (høj,med.,lav,silence) db(A) 48/43/40/28 49/47/42/30

Luft flow (høj,med.,lav,silence) m3/h 1050/900/700/500 1130/1030/825/625

Vægt Kg 18,0 18,0

Dimensioner (B x D x H) mm 1186 x 258 x 3432 1186 x 258 x 343

UDEDEL

Lydtryk db(A) 59 60

Vægt Kg 41 62

Dimensioner (B x D x H) mm 845 x 363 x 702 946 x 420 x 810
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