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AirComfort EcoHeat Proline

Komfort
året rundt
Electrolux EcoHeat Luft-tilLuft varmepumpe kræver
begrænset vedligeholdelse.
Vi anbefaler blot et
serviceeftersyn hvert
andet år for lang levetid
og optimal funktion.
Alle varmepumper er
udstyret med en dobbelt
rotationskompressor
for større effektivitet,
lavere støjniveau og
længere levetid.

EcoHeat Luft-til-Luft
varmepumpe kan
producere op til 4–5 gange
så meget varme som
den energi, der tilføres.
Og ikke nok med det –
varmepumpen kan køle
dig ned i sommervarmen.
Dens filtre fjerner støv,
små partikler og lugte for
at skabe et behageligt
indeklima året rundt.

Electrolux EcoHeat
Luft-til-Luft varmepumpe
er optaget på
Energistyrelsens
varmepumpeliste. Det
giver dig sikkerhed for at
varmepumpen er blandt
markedets bedste og giver
dig det bedste udbytte.
Varmepumperne er testet
ifølge internationatle
standarder af Teknologisk
Institut i Danmark.

EcoHeat ProLine
Luft-til-Luft varmepumpe
Vores erfaring med barske, nordiske
vintre har hjulpet os i arbejdet med
at designe Electrolux EcoHeat
Proline. Denne Luft-til-Luft
varmepumpe med ExtremeClimate
Technology fungerer også ved
ude-temperaturer helt ned til -30 °C
og tilbyder en yderst effektiv
(A++-mærket) klimaløsning til
alle årstider.

EcoHeat Proline Luft-til-Luft varmepumpe har
et diskret design og diskrete funktioner. Med et
støjniveau på blot 20 dBA, når den er tændt,
kommer den aldrig til at forstyrre dig – heller ikke
når du sover i soveværelset. Et diskret oplyst display
vises kun, når der trykkes på fjernbetjeningen.
Til alle hjem - og feriehjem
Varmepumperne er designet med fokus på alle
typer boliger - og kan derfor installeres både i
store enfamilieshuse, kompakte bylejligheder og
ikke mindst garager, sommer- og fritidshuse.
Specifikt sikrer varmepumpernes 8° C
funktion effektivt mod fugt, skimmel og
svamp i f.eks fritidshus og garager uden at
belaste varmeregnskabet unødvenidgt.

EcoHeat Proline Luft-til-Luft varmepumpe
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Ydeevne
Varmeeffekt, kw
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SCOP

4,6
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Energiklasse, opvarmning

A++

A++

Køleeffekt, kw

2,6

3,5
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Lydtrykniveau, indedel, dB(A)

43/22/20

43/22/20

Lydtrykniveau, udedel, dB(A)

54

54

SEER
Energiklasse, køling

Funktioner
Blæserhastighed, m³/t
Fjernbetjening

Auto, køling, affugt,
blæser, opvarmning
770/410/380

770/410/380

Ja

Ja

I-feel funktion

Ja

Ja

Affugtning, l/t

0,8

1,4

8°C sommerhusfunktion /
vedligeholdelsesvarme

Ja

Ja

Tilpasset nordisk klima

Ja

Ja

Luftrensning med kulfilter

Ja

Ja

Luftrensning med ionfilter

Ja

Ja

Progressiv luftstrømsspredning
Timerfunktion
Anvendelsesområde
Kølemiddel, type, mængde/kg

Tilbehøret WiFi ControlBox
eller ControlBox 24/7 giver
dig mulighed for at styre
temperaturindstillingen
fra din smartphone.

EPH12MLIW

Kompressor
Mål, indedel, h x b x d, mm
Vægt, indedel, kg
Mål, udedel, h x b x d, mm
Vægt, udedel, kg

Ja

Ja

Ja, 24 timer

Ja, 24 timer

-30°C - +48°c

-30°C - +48°c

R410A/1,2

R410A/1,3

DC inverter

DC inverter

316 X 896 x 205

316 X 896 x 205

11

11

596 X 818 x 300

596 X 818 x 300

41

43

PNC nr. 801409646

AirComfort
Komfort og
effektivitet
Et behageligt
indeklima i alle hjem
Med Electrolux AirComfort får du unikke løsninger, der
kombinerer den nyeste inverterteknologi med maksimal
energieffektivitet og enkelt skandinavisk design – løsninger
som kan gøre en forskel for indeklimaet i de fleste hjem.

EcoHeat Nordic
Luft-til-luft
luftvarmepumper

CompactHeat
Transportable
varmepumper

CompactCool
Transportable
airconditioner

Comfort Dry
Affugtere

Hold varmen med en
varmepumpe
EcoHeat Nordic varmepumper kan både varme og køle
– og er udviklet specielt til at
levere energieffektiv opvarmning, når det er rigtig koldt.
Modsat konventionel opvarmning leverer varmepumperne 4-5 gange mere energi
end de bruger ved at udnytte
varmen udefra – selv ved
temperaturer ned til -30°C.

Transportabel fleksibilite
De transportable varmepumper er handy og fleksible
– og gør CompactHeat
sortimentet til et fantastisk
alternativ til EcoHeat Nordic,
når pladsen er begrænset.
Har du brug for lidt ekstra
varme, afkøling eller måske
affugtning, så flyt den transportable varmepumpe lige
derhen, hvor behovet er.

Transportable køling
De transortable airconditioners giver dig en fantastisk
mulighed for at køle dit hjem,
værksted, udestue eller
sommerhus.

Tør, ren luft med en affugter
En ComfortDry affugter
hjælper med at holde dit
indeklima behageligt og
sundt ved at reducere
fugten og rense luften
gennem affugterens filter.

Så også i det kolde nordiske
klima er en Electrolux varmepumpe en god investering
både for din økonomi og
miljøet.

Perfekt til lejligheder, mindre
sommerhuse, kolonihavehuse,
værksteder – eller til at
forlænge sæsonen i udestuen.
Enkel installation, der ikke
kræver autoriseret installatør.

Enkel installation, der ikke
kræver autoriseret installatør.

Find mere om Electrolux EcoHeat Nordic, CompactHeat,
CompactCool og ComfortDry på www.electrolux.dk

Med en affugter i dit vaskerum vil du opleve at dit tøj
tørrer hurtigere.

