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Automaatti-
toiminta

TurboFollow me Muisti-
toiminto

Ionisaattori Itsediag-
noosi

Unitila Ajastin Itse-
puhdistus

Hätäkäyttö Monta 
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vuodon 
ilmaisin
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Hiljainen 
toiminta

BIO-
suodatin

Liiketunnistin Pöly-
suodatin

Pohjapellin 
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Kompressorin 
esilämmitys

1 W 
valmiustila

ECO tila Venttiilin 
suojakuori

Älykäs 
sulatus

Wifi-
valmius

3D 
ilmavirtaus

8/12°C 
ylläpito-
lämmitys

Kondenssivesi 
vasemmalle 
tai oikealle

Digitaali-
nen näyttö

Kosteuden 
hallinta

 Korkea hyötysuhde
 8/12° C ylläpitolämmitys
 Hiljainen toiminta
 Itsepuhdistustoiminto 
 ECO toiminto 
 Liikkeentunnistin
 Automaattinen takkatoiminto

 Suodatintoiminnot
 ECO mode
 1W valmiustila
 Follow me - toiminto
 100% kapasiteetti -15°C:ssa
 Digitaalinen näyttö
 Wi-Fi valmius

VIVAX Y-DESIGN on ilmalämpöpumppu, joka on erityisesti suunniteltu 
lämmityslaitteeksi kylmään ilmastoon. Sen energiatehokkuus on mark-
kinoiden parasta A+++ luokkaa. Kylmän alueen SCOP on markkinoiden 
paras, 4.3. Meillä tärkeät sulatustoiminnot on kehitetty älykkääksi, joten 
laite antaa kovalla pakkasellakin hyvin lämpöä ulkoyksikön tiheän sulat-
tamisen sijaan. Y-DESIGN suoriutuu myös esim. serveritilojen talvijääh-
dytyksestä.

Lämpötila säätyy myös Follow me-toiminnolla kaukosäätimessä olevan 
tunnistimen mukaisesti, eli voit viedä säätimen haluamaasi paikkaan, jos-
sa säätämäsi lämpötila pysyy. 

8°C tai 12°C ylläpitolämmitys pitää yllä alhaista sisälämpötilaa ja suojaa 
rakennusta jäätymiseltä, kun ollaan talvisaikaan pitkään poissa esimer-
kiksi mökiltä.

Puhallusvoimakkuuksia voi säätää prosenttien tarkkuudella ja ilmavirran 
suuntaus on monipuolinen. Intelligent Eye tunnistaa ihmisen läsnäolon 
sekä liikkeet tilassa ja näin ohjaa puhallusta ja lämpötilaa juuri optimaali-
sesti mukavuuden maksimoimiseksi. 

Etäohjaus onnistuu ilmaisella älypuhelinsovelluksella.

LÄMMITTÄÄ VIELÄ -32°C
JÄÄHDYTTÄÄ TALVELLAKIN TARVITTAESSA



LÄMMITTÄÄ VIELÄ -32°C

Kehittynyt invertteri-
tekniikka mahdollistaa 
laitteen tehokkaan toi-
minnan äärimmäisissä 
sääolosuhteissa. 

PUHALLUSVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ 1-100%

Puhallusvoimakkuuksia voi säätää prosenttien tarkkuudella 
ja ilmavirran suuntaus on monipuolinen. 

Y-DESIGN tuo mukavan lämpimän ilmavirran varpaisiin asti, ja ke-
vään tuntua kotisi jokaiseen nurkkaan. Jäähdyttää puhaltamalla 
ilmaa kattoon, jolloin voit nauttia tasaisemmasta viileydestä ym-
pärilläsi.

MUKAVA ILMAVIRTA

Y-DESIGN-sarja kuuluu parhaaseen A+++ energiatehokkuus-
luokkaan. 
Voit nauttia mukavasta lämpimästä / viileästä ja samalla vä-
hentää merkittävästi energiankulutusta. 
SCOP on markkinoiden paras, 5.3.

ERITTÄIN KORKEA ENERGIATEHOKKUUS

Energialuokat
ERP
SEER        SCOP
9.7        5.3

Erityinen
lämmönvaihtimen 
rakenne tarjoaa 
paremman
suorituskyvyn.

Energiatehokkuu-
deltaan markki-
noiden johtava 
kompressori on
teknologian ydin.

Optimoitu ilman-
ohjaus parantaa 
energiatehok-
kuutta.

KEHITTYNYT TEKNIIKKA

ÄLYKÄS TAKKATOIMINTO

Takkatoiminto on automaattinen. Laite vähentää tehoansa vähi-
tellen aina nollaan asti, jos se havaitsee, että toinen lämmönlähde 
on toiminnassa. Ilmanohjain nousee automaattisesti ylös ja pu-
hallin jää levittämään takan lämpöä riittävällä nopeudella katon 
suuntaisesti. Vedon tunnetta ei siis helposti tule. Kun takka taas 
viilenee, alkaa Y-DESIGN automaattisesti ottaa vastuuta lämmi-
tyksestä, jopa -32°C asti. 

Nethome Plus
sovellus

WIFI ETÄOHJAUS ILMAISELLA SOVELLUKSELLA 

Voit säästää energiaa myös 8°C tai 12°C yllä-
pitolämmitystoimintoa käyttämällä. 

Toiminto pitää yllä alhaista sisälämpötilaa ja 
suojaa rakennusta jäätymiseltä, kun ollaan 
talvisaikaan pitkään poissa, esimerkiksi mö-
kiltä.

8°C TAI 12°C YLLÄPITOLÄMMITYS 



Malli ACP-09CH25AEYI ACP-12CH35AEYI
Antoteho Jäähdytys 2,6 (0,99 – 4,15) kW 3,5 (1,0 – 4,8) kW

Lämmitys 4,1 (0,75 – 7,0) kW 4,25 (0,75 – 7,2) kW
Kylmäaine R32 R32 
Energiatehokkuusluokka Jäähdytys A+++ A+++ 

Lämmitys A+++ A+++ 
Energiatehokkuusluokka SEER  9.7 9.5

SCOPA / SCOPC 5.2 / 4.2 5.3 / 4.3

Suunnitteluteho (P design) lämmitys Average/Cold 2,4 kW / 3,3kW 2,5 kW / 3,8 kW
Ottoteho Jäähdytys 483 W (87 – 1955) W 750 W (102 – 1955) W

Lämmitys 834 W (104 – 1955) W 943 W (104 – 2625) W
Puhallus m³/h 850/583/470/399/329/262 860/630/497/420/340/270
Kosteuden poisto 1.0 L/h 1.2 L/h
Äänenpainetaso (turbo/100/80/60/40/20/1%) Sisäyksikkö dB(A) 20 – 45 dB(A) 21 – 45 dB(A)

Ulkoyksikkö dB(A) 45 – 57 dB(A) 45 – 57 dB(A)
Äänitaso Sisäyksikkö dB 20 dB portaaton 21 dB portaaton

Ulkoyksikkö dB ≤58 dB ≤58 dB
Nesteputki 1/4” 1/4”
Kaasuputki 3/8” 3/8”
Välikaapeli MMJ 5x1.5 mm² 5x1.5 mm²
Liitäntäkaapeli IU/OU ~220-240V/1/50Hz 3x1.5 mm² 3x1.5 mm²
Maksimi pituus 25 m 25 m
Maksimi korkeusero 10 m 10 m
Standardi pituus 5 m 5 m
Kylmäainelisäys* 12 g/m 12 g/m
Kannakeväli (ulkoyksikkö) 514 mm 514 mm
Toiminta-alue -32°C≤T≤50°C -32°C≤T≤50°C
Mitat Sisäyksikkö 895 x 298 x 248mm 895 x 298 x 248 mm

Ulkoyksikkö 800 x 554 x 333 mm 800 x 554 x 333 mm
Paino (netto/brutto) Sisäyksikkö 13/17,1 kg 13/17,1 kg

Ulkoyksikkö 37/39.7 kg 37/39.7 kg

* Älä sekoita muiden kylmäaineiden kanssa
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KAUKOSÄÄDIN JA ULKOYKSIKKÖ 
ACP-09CH25AEYI & ACP-12CH35AEYI

Maahantuoja: Costella Oy | www.costella.fi | Puh. 05 366 4155 www.vivax.fi
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