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A+++ Jäähdytys SEER 9.2

A+++ Lämmitys SCOP 5.3
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TEHOKKAIN ILMALÄMPÖPUMPPU 
LÄMMITTÄJÄKSI KYLMÄÄN ILMASTOON

Sen energiatehokkuus on markkinoiden parasta A+++ 
luokkaa. SCOP on markkinoiden huippuluokkaa, 5.3. 
Meillä tärkeät sulatustoiminnot on kehitetty älykkääksi, 
joten laite antaa kovalla pakkasellakin hyvin lämpöä 
ulkoyksikön tiheän sulattamisen sijaan. 
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ILMALÄMPÖPUMPPU, Seinämalli  

• 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

LÄMMITTÄÄ VIELÄ -32°C
JÄÄHDYTTÄÄ TALVELLAKIN 

TARVITTAESSA



Lämpötila säätyy myös Follow me-toiminnolla kaukosääti-
messä olevan tunnistimen mukaisesti, eli voit viedä sääti-
men haluamaasi paikkaan, jossa säätämäsi lämpötila py-
syy. 

8°C tai 12°C ylläpitolämmitys pitää yllä alhaista sisälämpö-
tilaa ja suojaa rakennusta jäätymiseltä, kun ollaan talvisai-
kaan pitkään poissa esimerkiksi mökiltä.

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

Etäohjaus onnistuu ilmaisella älypuhelinsovelluksella.

Nethome Plus
sovellus

WIFI ETÄOHJAUS ILMAISELLA SOVELLUKSELLA 

Voit säästää energiaa myös 8°C tai 12°C 
ylläpitolämmitystoimintoa käyttämällä. 

Toiminto pitää yllä alhaista sisälämpö-
tilaa ja suojaa rakennusta jäätymiseltä, 
kun ollaan talvisaikaan pitkään poissa, 
esimerkiksi mökiltä.

8°C TAI 12°C YLLÄPITOLÄMMITYS 



LÄMMITTÄÄ VIELÄ -32°C

Kehittynyt invert-
teritekniikka mah-
dollistaa laitteen 
tehokkaan toimin-
nan äärimmäisissä 
sääolosuhteissa. 

PUHALLUSVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ 1-100%

Puhallusvoimakkuuksia voi säätää prosenttien tarkkuu-
della ja ilmavirran suuntaus on monipuolinen. 

Y-DESIGN tuo mukavan lämpimän ilmavirran varpaisiin 
asti, ja kevään tuntua kotisi jokaiseen nurkkaan. Jäähdyt-
tää puhaltamalla ilmaa kattoon, jolloin voit nauttia tasai-
semmasta viileydestä ympärilläsi.

MUKAVA ILMAVIRTA

Y-DESIGN-sarja kuuluu parhaaseen A+++ energiate-
hokkuusluokkaan. 
Voit nauttia mukavasta lämpimästä / viileästä ja sa-
malla vähentää merkittävästi energiankulutusta. 
SCOP on huippuluokkaa, 5.3.

ERITTÄIN KORKEA ENERGIATEHOKKUUS

Energialuokat
ERP
SEER        SCOP
9.2        5.3

Erityinen
lämmönvaihtimen 
rakenne tarjoaa 
paremman
suorituskyvyn.

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

Optimoitu ilma-
nohjaus paran-
taa energiate-
hokkuutta.

KEHITTYNYT TEKNIIKKA

ÄLYKÄS TAKKATOIMINTO

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



Malli ACP-12CH35AEYIs R32
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Teho (W) 3517 (1031~4816)

Energiatehokkuusluokka A+++

Energiatehokkuus SEER 9.2

Jäähdytyksen toiminta-alue -32 °C ≤ T ≤ 50 °C

Arvioitu jäähdytyksen kuormitus 
(W)

3500

Ottoteho (W) 748 (102~1955)

Äänitaso (dB)

Lä
m

m
it

ys

Teho (W) 4250 (753~7200)

Energiatehokkuusluokka A+++

Energiatehokkuus SCOP 5.3

Lämmityksen toiminta-alue -32 °C ≤ T ≤ 30 °C

Arvioitu lämmityksen kuormitus 
(W)

2200

Ottoteho (W) 924 (104~2625)

Si
sä

yk
si

kk
ö

Puhallus (m3/h) - HI / MID / LOW 575 / 497 / 340

Kosteuden poisto (L/h) 1.2

Äänen paine taso (dB(A)) -  
HI / MID / LOW

43 / 34 / 24

Äänitaso (dB) ≤ 59

Pakkauksen mitat (mm) 985 x 370 x 350

Mitat (mm) 895 x 248 x 298

Paino / Nettopaino (kg) 17.5 / 12.7

U
lk

oy
ks
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kö

Äänen paine taso (dB(A)) ≤ 55.5

Äänitaso (dB) ≤ 60

Kylmäaine R32

Kannakeväli (mm) 511

Pakkauksen mitat (mm) 915 x 370 x 615

Mitat (mm) 805 x 330 x 554

Paino / Nettopaino (kg) 34.8 / 32.3

Li
it

än
nä

t

Nesteputki 1/4”

Kaasuputki 3/8”

Maksimipituus (m) 25

Max. korkeusero (m) 10

Standardipituus (m) 5

Kylmäainelisäys (g/m) 12

V
ir

ta Välikaapeli (mm2) 5 x 1.5

Syöttöjohto IU/OU 
220-240V/1/50Hz (mm2)

3 x 1.5
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Maahantuoja Costella Oy - Pidätämme oikeudet muutoksiin

LIIKETUNNISTIN
Älykäs liiketunnistin voi 

automaattisesti tunnistaa ihmisen 
liikkeen huoneessa ja säätää 
ilmalämpöpumpun toimintaa 

sen mukaan. Kun huoneessa on 
ihmisiä, on voimakas jäähdytys 

aktivoitu, ja kun tila on tyhjä, laite 
jatkaa toimintaansa  

pienemmällä nopeudella.


