Riello Aaria Mono Plus
AMW 25P—AMW 35P—AMW50P

Inverter varmepumper
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Meget pent design og topp ytelse!
Markedets mest miljøvennlige med det nye kuldemedie R32
som har lavere miljøpåvirkning og dermed lavere avgifter
Høy effekt ved lave utetemperaturer, yter hhv 2,5— 2,9—4,9kW
v/-10ºC utetemperatur. Maks effekter 6,0—6,0—8,0kW
SCOP på 4.6 for alle 3 ved middels klimaområde
Laveste godkjente utetemperatur –25ºC!
Softfunksjon– svært støysvake med hhv 20—22—28dB(A)
Health—styr luftstrømmen mot eller vekk med et tastetrykk
Powerfunksjon– raskere oppvarming. Eco Mode for ekstra
støysvak gange og lavt forbruk
10 graders funksjon, perfekt for hytte eller når du reiser bort
WiFi tilkobling og APP-styring som tilbehør
Grovfilter, antibakteriefilter, fotokatalysefilter og antiformaldehyd filter! Markedets beste filtrering?
Autorestart ved strømbortfall
Smart defrost, avrimer ved behov
Servicevennlig med gjennomtenkte detaljer for service!
Og mye, mye mer…..

Denne varmepumpen har det meste av utstyr og funksjoner!

Dette er varmepumpen for deg som vil ha topp
ytelse, topp design og de beste garantiene!
Den monteres fortrinnsvis på en kortvegg i det
største rommet i den etasjen du bruker mest—
for best mulig arealdekning og energisparing.
Annen plassering kan også være aktuelt, sammen finner vi den beste løsningen.
Innedel henges på medfølgende veggplate, utedel på braketter eller stativ. Rørpakke med signalkabel legges opp mellom innedel og utedel.
Montasjen SKAL utføres av offentlig sertifisert
personell!
Et meget flott produkt med svært høy kvalitet
til konkurransedyktig pris!
Svært støysvak!! Kun 20dB(A) på AMW 25P

Plassering av inne og utedel er helt vesentlig for sluttopplevelsen av komfort og
etter hvert besparelse.
- Ja takk begge deler fungerer ikke i en
verden bestemt av fysikk og termodynamikk
Derfor kan det hende at noen er bedre
tjent med å ha 2 eller flere innedeler på
samme utedel. Vi har mange varianter og
kapasiteter—Spør oss gjerne om tilbud til
akkurat din bolig eller ditt prosjekt!

Tekniske data
Typebetegnelse/
bestillingskode

Nominell effekt
Kjøling / varme

Maksimal
Varmeeffekt
+7ºC / -10ºC

Dimensjoner
Høyde-lengde-dybde

Rør
L/H

Rørdimensjon

Kuldemedie
R32

kW

kW

mm

m

mm

Kg

Aaria Mono 25P

2,6/3,6
Avgitt

6,0/2,5
Avgitt

280-855-200(i)

15/10

6,35-9,52

0,8

20127839(i)
20127851(u)

0,6/0,8
Tilført

0,4-1,5
Tilført fra/til

597-864-290(u)

Aaria Mono 35P

3,5/4,5
Avgitt

6,0/2,8
Avgitt

280-855-200(i)

15/10

6,35-9,52

0,90

20127841(i)
20127846(u)

0,9/1,1
Tilført

0,5-1,6
Tilført fra/til

597-864-290(u)

Aaria Mono 50P

5,2/6,0
Avgitt

8,0/4,9
Avgitt

322-997-230(i)

20/15

6,35-12,7

1,05

20127842(i)
20127847(u)

1,4/1,5
Tilført

0,6-2,3
Tilført fra/til

697-987-353(u)

Oppgitte data for varmeeffekt er ved 20ºC innetemperatur og +7ºC og –10ºC utelufttemperatur. Ytterligere informasjon kan hentes på vår hjemmeside eller ved henvendelse til vårt kontor. Våre tall for
SCOP og ytelser er ved Pdesign –10º som er den midterste europeiske klimasonen. Ved sammenligning, bruk sammenlignbare tall! NB! Ferdig fylt for 7m for 25P og 35P, 10m for 50P
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