
Luft/luft varmepumpe                             

 
 Vi tager forbehold for prisændringer, billed- og trykfejl, modelændringer, udsolgte varer og afgifts ændringer  

DATABLAD       

➢ Varmepumpen kan på de varme dage også 
benyttes som air-condition 
 

➢ Varmepumpen har indbygget WiFi. Du kan 
styrer varmepumpen via en App på din 
mobiltelefon 
 

➢ Varmepumpen kan anvendes helt ned til en 
udendørstemperatur på - 22°C 
 

➢ Varmepumpen indeholder det nye 
miljøvenlige kølemiddel R32   
 

➢ Med en 8°C varmefunktion sikrer 
varmepumpen at rumtemperaturen ikke 
kommer under 8 grader. Denne funktion er 
særlig perfekt til  f.eks. sommerhus eller 
garagen  
 

➢ Modellen er med den unikke ”I feel”-
funktion som justerer varmen i det område 
hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der 
hvor indedelen er placeret. 
 
 
 

➢ Kølerørsforskruninger på inde- og udedel 
medfølger. Kølerør, afløbsslange, jord- eller 
vægstav og vibrationsdæmpersæt skal 
tilkøbes.  
  

Gratis rådgivning !!!! Til dit gør- det-selv projekt.  Ring til os på telefon 75890303 

• Varmepumpen kan på de varme dage 
også benyttes som air-condition.

• Varmepumpen har indbygget WiFi. Du 
kan styrer varmepumpen via en App på 
din mobiltelefon.

• Varmepumpen kan anvendes helt ned til 
en udendørstemperatur på - 22°C.

• Varmepumpen indeholder det nye miljø-
venlige kølemiddel R32.

• Med en 8°C varmefunktion sikrer varme-
pumpen at rumtemperaturen ikke kom-
mer under 8 grader. Denne funktion er 
særlig perfekt til f.eks. sommerhus eller 
garagen.

• Modellen er med den unikke ”I feel”-funk-
tion som justerer varmen i det område 
hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der 
hvor indedelen er placeret.

• Kølerørsforskruninger på inde- og udedel 
medfølger. Kølerør, afløbsslange, jord- 
eller vægstav og vibrationsdæmpersæt 
skal tilkøbes.

Gratis rådgivning til dit 
gør-det-selv projekt

Ring på tlf. 51 95 02 33
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER  

Type  CopMax Luft/luft 3,5 KW  CopMax Luft/luft 5,3 KW  
Varer nummer 346760050 346760060 
Varme  
Varmekapacitet (min-max). KW 0,8-3,5 KW 1,1-5,3 KW 
Drift område i varmedrift °C -22 - + 24°C -22 - + 24°C 
Årsnyttevirkningsgrad SCOP 4 4 
Energiklasse A+ A+ 
Køling  
Kølekapacitet (min-max). KW 0,7-3,4 KW 1,2-5,2 KW 
Drift område i køling°C -15 - + 43°C -15 - + 43°C  
Årsnyttevirkningsgrad SCOP   
Energiklasse A++ A++ 
Indedel 
Inde-del mål (H x B x D, mm) 289x845x209mm 300x970x224mm 
Vægt (kg)  10,5 kg 13,5 kg 
Lydniveau db(A) 26-42 31-45 
Udedel  
mål (H x B x D, mm) 596x848x320mm 700x965x396mm 
Vægt (kg)  31 kg 45 kg 
Lydniveau db(A)  52 57 
Funktioner  
Automatisk operation  Ja Ja 
Køl Ja Ja 
Varme Ja Ja 
Affugtning  Ja Ja 
Autoswing (lodret) Ja Ja 
Autoswing(vandret)  Ja Ja 
8°C Fundktion Ja Ja 
WIFI Funktion  Ja  Ja 
Installation 
Rørdimensioner  1/4”x 3/8” 1/4”x 1/2” 
Rørlængde, max  (m) 15 m 20 m 
Niveauforskel (m) 10 m 10 m 
Kølemiddelsfylding R32 (kg) 0,7 kg 1 kg  
Sikringsstørrelse (amp) 10 10 
Spænding (v) 220-240 v 220-240 v 

 

 

 

Gratis rådgivning !!!! Til dit gør-det- selv projekt.  Ring til os på telefon 75890303 

Vi tager forbehold for prisændringer, billed- og trykfejl, modelændringer, udsolgte varer og afgifts ændringer.

Gratis rådgivning til dit 
gør-det-selv projekt

Ring på tlf. 51 95 02 33


