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Fläkt

Avfuktning

Kyla

Värme  
(reversibel modell)

Climobile

Luftkonditioneringen Climobile ger en sval atmosfär under varma dagar. Climobile är utrustad med en energieffektiv 
kompressor med hög prestanda för kylning och kan också användas som avfuktare. Med låg ljudnivå, lättanvänd 
kontrollpanel och fjärrkontroll ökar den komforten i rummet på ett enkelt och behagligt sätt.

Med timerfunktionen kan enheten 
stänga av sig själv efter angiven tid, 
från 1 till 24 timmar. Den justerbara 
svängluckan kan aktiveras för att 
automatiskt gå framåt och bakåt 
för att cirkulera luften i rummet. 
Alla funktioner är tillgängliga 
från fjärrkontrollen. Climobile är 
mycket tyst, endast 56 dB, och har 
energieffektivitetsklass A, reversibel 
modell A+.

Climobile är försedd med en 1,8 
m lång sladd med stickpropp och 
hjul undertill vilket gör den enkel 
att flytta. Montering av Climobile 
på ett skjutfönster är mycket 
enkelt tack vare den medföljande 
monteringssatsen med 1,5 m lång 
avluftningsslang  (Ø150 mm) och 
täckplatta. 

Climobile har tre funktioner i 
en - luftkonditionering, fläkt och 
avfuktare. Climobile kan enkelt ställas 
in efter behov på kontrollpanelen 
på enhetens ovansida eller med 
fjärrkontrollen, från 16 °C till 30 °C. 
och med tre olika fläkthastigheter 
för optimal luftfördelning i rummet. 
Reversibel modell kan dessutom ge 
värme under svala dagar.

Enkel och optimal drift Placering Tre i en

Climobile

Mobil luftkonditionering - 3 i 1



Teknisk data
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Mått

TimerFanModePower

Climobile

Luftkonditionering Climobile (IP21)
Art. nr Typ E-nr 

RSK-nr 
Kyleffekt 
 
[W]

Avfuktnings-
kapacitet 
[l/h]

Luftflöde 
 
[m³/h]

Ljudnivå 
LpA*3 
[dB(A)]

Kylmedia 
 
[g]

Spänning 
 
[V]

Ström 
 
[A]

LxHxB 
 
[mm]

Vikt 
 
[kg]

990574 CLIMOB09 94 400 50
649 43 32

2650 0,96 360 52/54 230 230V~ 4,5 430x730x360 28

990575 CLIMOB12 94 400 51
649 43 33

3520 1,53 420 54/56 265 230V~ 6,0 430x730x360 29

990041 CLIMOB12R*1 94 400 52
649 43 34

3520 1,53 420 54/56 265 230V~ 6,0 430x730x360 29

Reglering på enheten och via fjärrkontroll

*1) Reversibel. Värmeeffekt 3300 W. COP 2,64.
*2) Avstånd till aggregat 3 meter.

Ljudeffekt LWA 65 dB(A).
Köldmedeltyp: R290.
Kylprestanda - EER-klassad: 2,61
Energiklass A (Reversibel modell A+)

LCD-skärm visar driftläge, 
fläkthastighet och inställd temperatur.

Fan: val av 3 
fläkthastigheter

Mode: val av drift 
- luftkonditionering
- avfuktare
- fläktPower: sätta 

på eller 
stänga av 
enheten

Timer:  inställning 
för att stänga av 
enheten efter 1 till 
24 timmar

Fjärrkontrollen har 
samma inställningar och 
dessutom aktivering 
av swingfunktionen,  
svängluckans automatiska 
framåt- och bakåtdrift. 
Batterier ingår.


