AMBER-seeria
õhksoojuspumbad
AMBER-seeria uue põlvkonna õhksoojuspump on loodud põhjamaade karmidesse oludesse.
Seade pakub suurt küttevõimsust madalatel temperatuuridel ja ülihead kasutegurit. Selle
tagab uusim tehnoloogia ja keskkonnasõbralik külmaaine R32. Seadet saab juhtida iOS-i ja
Androidi nutiseadmega. Seade sisaldab tehases paigaldatud Nordicu talvevarustust, mis tagab
töökindluse põhjamaade kliimas nii kütmisel kui jahutamisel.
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Nordicu varustusse kuuluvad
• Mikroprotsessoriga juhitav välisosa põhjasoojenduskaabel, tänu millele pääseb sulavesi seadmest kiiresti
välja ka väga külma ilmaga;
• Karteri õlisoojenduskaabel, mis väldib kompressori
külmkäivitust, hoides kompressorit soojana ja
pikendades selle tööiga.

Uusim invertertehnoloogia
tagab suure võimsuse.

Amber-seeria õhksoojuspumba põhiomadused:
• Energiaklass A+++;
• Hooajaline kasutegur (SCOP) 5,1;
• Välisõhu temperatuurivahemik kütmisel –30 kuni +24°C;
• Välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel –20 kuni +43°C;
• Temperatuurivahemik kütmisel +8 kuni +30°C;
• Seitsme kiirusega siseosa;
• Siseosal supervaikne režiim;
• Ekstra pikk puhumiskaugus;
• Intelligentne sulatus.

Plasma ionisaator puhastab õhku,
eraldades negatiivseid ioone.

Põhivarustus: automaatne taaskäivitus elektrikatkestuse korral, pestavad tolmufiltrid,
turbofunktsioon, nutikas eelsoojendus, taotletava temperatuuri kontrollimine puldi juures
ehk inimeste tegelikus asukohas, taimer, kell, madala pingega käivitus, lastelukk.
Hinnas sisalduv lisavarustus: nutiseadmelt juhtimise võimalus, plasma ionisaator, nordicu
varustus, suvilarežiim ehk temperatuurihoidmine alates +8°C, 4D-õhusuunamine puldist,
energiasäästurežiim, unerežiimid, uksekontroll.
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