
Lämpöpumppu sinulle joka todella haluat säästää 

lämmityskuluissa ja arvostat parasta laatua. Säästät 

lämmityskuluissa jopa 50%. Sanyo lämpöpumput 

antavat huipputehot vielä kovillakin pakkasilla. 

Etupanelin vakioväri on hopea. Halutessasi voit valita 

mieleisesi värin useasta vaihtoehdosta.
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MALLI SAP-KRV/CRV124 EHDXN (Nordic)

Jäähdytysteho kW 0,9-4,2

Lämmitysteho kW 0,9-5,9

Jännite V/Ph/Hz 230/1/50

Sähköteho (jäähdytys) W 250-1640

Sähköteho (lämmitys) W 250-1640

Virrankulutus (jäähdytys) A 1,6-7,5

C.O.P lämmitys 4.21

Virrankulutus (lämmitys) A 1,6-7,5

Ilmamäärä jäähdytys/lämmitys m³/h 630

Ilmansuodatus tyyppi UV-antibakteeri/ION

Äänitaso, sisä lämmitys H/M/L/Qt  dBA 43/38/30/22

Äänitaso, sisä jäähdytysH/M/L/Qt dBA 40/38/30/22

Ääänitaso ulkoyksikkö dBA 51

Syöttölaite  tyyppi Elekt. paisuntaventtiili

Syöttölaitteen sijainti   sisä/ulko sisä

Putkiston koko tuuma 1/4”-3/8”

Kompressorityyppi TWIN rotaatio

MITAT

Sisäyksikkö korkeus x leveys x syvyys mm 300x898x200

Ulkoyksikkö korkeus x leveys x syvyys mm 569x790x285

Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö kg 12,5/40

Kylmäaine/määrä g R410A/1380

• Huikea hyötysuhde COP 5.0, Energialuokka A
• Nordic-malli (N) on suunniteltu Pohjolan ilmasto-olosuhteisiin,

toiminta on taattu aina -20˚C ulkolämpötilaan asti
• Laite antaa huipputehon vielä kovillakin pakkasilla:
    ulkolämpötilan ollessa -15°C, laitteen lämpöteho jopa 3,5 kW
• Edistyksellinen ilmanpuhdistustekniikka, laite varustettuna
   UV-antibakteeri toiminnolla ja IONisaattorilla, jotka puhdistavat
   ja raikastavat sisäilmaa.
• Laite lämmittää jatkuvasti, jopa sulatusjakson aikana (no-stop heating)
• Säästö-toiminnolla voidaan lämmityksessä valita asetusarvoksi +12°C
• Sanyon TWIN rotaatiokompressori takaa tärinättömän ja hiljaisen toiminnan
• Multi-toiminta kaukosäädin, mm. monipuoliset ajatus toiminnot
• Lämpötilan mittaus kaukosäätimestä tai sisäyksiköstä
• Varustuksena Quiet Mode (superhiljainen)ja High Power (suurteho) käyntitilat
• Automaattinen ilmavirransäätö pysty- ja vaakasuunnassa
• Erittäin tyylikäs ulkonäko, etupaneli saatavana usealla eri värillä
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Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. 

Tehot olosuhteissa: jäähdytys, sisäyksikölle tuleva ilma 27°C kuiva/19°C märkä ulkolämpötila 35°C Lämmitys, sisäyksikölle tuleva ilma 20°C ulkolämpötila +7°C




