
Värme

Ljudeffektsnivå utomhusdel (kyla/värme)

Arbetsområde °C

Utomhusdel

Dimensioner HxBxD mm 495 x 720 x 270

Vikt kg 23,5

Ljudtrycksnivå dB(A) 55,5

Luftström m3/h 1850

Tekniskt

Köldmedierör (Max) 25

Köldmedierör höjdskillnad (Max) m 10

Inomhusdel

Utomhusdel

Läckage av köldmedium bidrar till klimatförändringen. Köldmedium med lägre global uppvärmningspotential (GWP) skulle vid läckage ge upphov till mindre global uppvärmning än ett köldmedium med
högre GWP. Den här apparaten innehåller ett köldmedium med GWP motsvarande 675. Det betyder att om 1 kg av köldmediet skulle läcka ut i atmosfären, skulle påverkan på den globala uppvärmningen
vara 675 gånger högre än 1 kg CO2 under en hundraårsperiod. Försök aldrig själv montera isär produkten eller mixtra med köldmediekretsloppet. Rådfråga alltid en fackutbildad person.

Fotnoter
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Modell Polario Slimline 09 Polario Slimline 12

Teknisk data

64 62

Köldmedium / GWP1 R32 / GWP 675 R32 / GWP 675

-25/24 -25/24

Kyla

Energiklass

SEER

A++ A++

7.7 7.0

Luftström 520/460/330 530/400/350m3/h

Inomhusdel

Dimensioner HxBxD mm 291 x 726 x 210

Vikt kg 8

Ljudtrycksnivå dB(A) 37/32/22/20

295 x 835 x 208

8,7

37/32/22/21

495 x 720 x 270

23,7

55

1850

Strömförsörjning Ø / V / Hz 1-fas / 220-240 / 50 1-fas / 220-240 / 50

m

Köldmediemängd g 600

25

10

650

Säkring 10 10A

MOX102-09HFN8-QRD0GW MOX102-12HFN8-QRD0GW

MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW

Ljudeffektsnivå inomhusdel (kyla/värme) dB(A)

dB(A)

58 56

Årlig energiförbrukning2 106 182kWh/a

Dimensionerad kapacitet (Pdesignc) 3.2 4.3kW

Energiklass

SCOP (Medel klimatzon)

A+ A+

4.2 4.2

Årlig energiförbrukning2 730 833kWh/a

2.5 2.5Dimensionerad kapacitet (Pdesignc) kW

Energiförbrukning för Polario Slimline 09 och 12 i kWh per år, baserat på resultat från standardiserade provningar. 
Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras.
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Slimline 09 & 12

MSAGBU-09HRFNX-QRD0GW / MOX102-09HFN8-QRD0GW
MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW / MOX102-12HFN8-QRD0GW



Polario Slimline 09 & 12 är en effektiv luft-

luftvärmepump där du får mycket för 

pengarna. Utrustad med SmartSave Mode 

som effektiviserar energiförbrukningen så att 

minsta energi krävs för att hålla ditt sovrum svalt 

under en hel natts sömn. Luftvärmepumpen 

ger dig  härlig värme under årets kalla dagar 

och skapar ett perfekt inomhusklimat.

Energisparande
Tack vare luftvärmepumpens optimiserade 

fläktar ger den dig samma luftflöde 

men med 30 % mindre energi som 

krävs för andra värmepumpar. 

Hälsosammare inomhusklimat
Njut av en renare och hälsosammare luft i 

ditt hem tack vare värmepumpens dubbla 

filter som motverkar spridning av damm 

och andra skadliga partiklar i luften. 

                    Luftvärmepump
Behaglig värme och svalkande kyla i en enhet

Smart styrning
Tag kontroll över ditt hem. Med den 

inbyggda WiFi-styrningen kan du optimera 

och effektivisera din värme och på så sätt 

göra stora besparingar. Att med ett enkelt 

knapptryck i mobilen eller surfplattan få 

ett perfekt inomhusklimat är något många 

önskar ha i en modern värmepump. I 

Polario värmepumpar ingår det alltid som 

standard och utan någon extra kostnad.

Miljövänligt köldmedium
Luftvärmepumpen kyler ned ditt hem 

med det miljövänliga köldmediet 

R32 som har en mindre påverkan på 

klimatet än traditionella köldmedium.

Fylld med kraftfulla funktioner
Polario luft-luftvärmepump är utrustad 

med DC Inverter-teknik som gör att 

värmepumpen hela tiden anpassar 

varvtal och effekt till det behov som finns 

i huset. På så sätt blir driftkostnaden 

mindre och du får en större besparing. 

Fler funktioner som ger dig en 

större komfort i ditt hem:

• Låg ljudnivå

• iECO Mode

• Renare luft med dubbla filter

Luft-luftvärmepump Arbetsområde
-25 ~ 24 °C

MIljövänliga
köldmediumet R32

3D Airflow Bättre luftkvalitet med 
dubbla filter

Inbyggd WiFi-modul


