
EXH12RLEWI Ilmastointilaite

Pohjoismaista osaamista. Nauti miellyttävästä sisäilmasta kaikkina
vuodenaikoina.
Vankka kokemuksemme pohjoisen ankarista talviolosuhteista on auttanut meitä
Optibreeze X5 -lämpöpumppujen suunnittelussa. Energiatehokkaiden ja
ympäristöystävällisten lämpöpumppujemme ansiosta säästät energiaa sekä
nautit miellyttävästä sisäilmasta ympäri vuoden. Tyylikkäät ja pienikokoiset
ilmalämpöpumppumme ovat myös erittäin tehokkaita: niillä on A++ -

Säästä energiaa ja ympäristöä lämpöpumpun avulla.

Electrolux Optibreeze X5 -ilmalämpöpumpulla on A++ -energialuokka sekä
lämmityksessä että viilennyksessä. Sen tehokkaan teknisen ratkaisun ansiosta
säästät energiaa sekä ympäristöä. Lämpöpumput hyödyntävät ilman ilmaista
energiaa ja ne voivat tuottaa lämpöenergiaa jopa 4-5 kertaa enemmän kuin ne
kuluttavat sähköä, joten ne ovat taloudellisesti erittäin hyödyllisiä.

Pure02-järjestelmä

Electrolux OptiBreeze auttaa parantamaan kotisi ilmanlaatua. Tehokas Pure02-
järjestelmä sisältää useita suodattimia, jotka pyydystävät ilmasta haitallisia
bakteereita, allergeeneja ja muita epäpuhtauksia sekä suodattavat tehokkaasti
myös savua ja epämiellyttäviä hajuja. Nauti miellyttävästä ja puhtaasta ilmasta
joka päivä!

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
Ensiluokkaiset tekniset ratkaisut täydellisen mukavuuden ja viihtyvyyden
varmistamiseksi

•

Äärimmäisen hiljainen, jopa kuiskaustakin hiljaisempi•

Muut ominaisuudet:

8°C -ylläpitolämpötila•
24 tunnin ajastin•
Turbo-toiminto•
Lepotoiminto•
Automaattinen tuuletusnopeus ylläpitää
toivotun lämpötilan

•

Kosteudenpoistotoiminnon avulla
miellyttävämpi sisäilma

•

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

•

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

•

Tekniset tiedot:

Tuoteryhmä : Ilmastointilaite•
Asennus/sijoitus : Sisäyksikkö•
Viilennysteho, BTU/h : 12000•
Viilennysteho, kW : 3.5•
Lämmitysteho, BTU/h : 12000•
Lämmitysteho (kW) : 4,00•
Energialuokka, lämmitys : A++•
Energialuokka, viilennys : 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) : 11•
Jännite (V) : 220V - 240V•
Kylmäaine, määrä grammoina : R410A,1.3•
Väri : Valkoinen•
ColorEnglish : White•
Suodattimet : Bio-Hepa, Ionigeneraattori, Pölysuodatin•
Tuotenumero (PNC) : 946 373 019•
EAN-koodi : 7332543360154•
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 ulkoyksikön
EXH12RLEWE kanssa.


