
Onlinestyrenhet 

via app

Låg ljudnivå

Energisparande  

under stand by-läge

2-områdes „ 

intelligent eye“

Garanterad drift 

ned till -25°C
Stark och effektiv
CX35 är en extra stark och effektiv värmepump med smart närvarosensor som reducerar temperaturen  
när rummet är tomt. Med sin mjuka form och tidlösa design smälter den in i alla miljöer. 
 
Värme och kyla när det behövs
Närvarosensorn ” intelligent eye” upptäcker om det finns människor i rummet. Om rummet är tomt i  
20 minuter aktiveras ekonomiläge och temperaturen sänks. När någon kommer in i rummet stiger  
värmen till den ursprungliga temperaturen igen, och tvärt om vid kyldrift. 

Bäst när det gäller
CX35 är extra effektiv och ger upp till 4,5 kW vid -15°C

Diskret och modern design för optimal verkningsgrad och komfort 
vid omgivningstemperaturer ned till -25 °C

Väggmodell
CX35
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CX35

TEKNISKA DATA

Modell CX35

Utvecklade för Skandinavien JA

Värmekapacitet kW 1,0-7,2
Effekt vid*  +6/0/-5/-10/-15/-20/-25°C,  kW 7,2 / 6,1 / 5,1 / 4,8 / 4,5 / 3,9 / 3,5

Energiklass värme A++

SCOP 4,6

Pdesign kW (värme/kyla) 3,8/3,5

Årlig energiförbrukning kWh (värme/kyla) 1147/177

Klimatzon Mellanzon

Temperaturområde värme 10-30 °C

Kylkapacitet kW 1,7-5,0

Energiklass kyla A++

SEER 6,91

Temperaturområde kyla 18-32 °C

Funktioner  

Fan mode aktiverar endast fläkt JA

Veckotimer JA

Intelligent eye JA

Automatisk återstart JA

Tyst utomhusdrift läge JA

Swingfunktion vertikal/horisontell JA

Titanfilter JA

Installation
Dimensioner inomhusdel (BxHxD) 900x298x215

Dimensioner utomhusdel (BxHxD) 858x550x330

Miljövänligt köldmedium / GWP R410A / 2088

Ljudnivå (värme) inomhusdel dBA 19/23/36/47 

Ljudnivå utomhusdel dBA 49/45

Ljudeffekt inomhusdel kyla/värme dBA 59/62

Ljudeffekt utomhusdel kyla/värme dBA 61
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