Skön värme och svalkande kyla till ditt hem.
Kvalitet och trygghet. Året om.

SCANVARM 12
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Scanvarm12 är en mycket energisnål
A++ klassad luftkonditionering.
Den passar för kylning året runt för
serverrum tack vare produktens
avancerade vinterstyrning.

Luftvärmepump för nordiska förhållanden
Scanvarm12 luft-luftvärmepump är en framstående
produkt och är en av få Inverter-luftvärmepumpar i
Norden som kan användas för både uppvärmning och
kyla året om.
Du styr och väljer temperaturmätning via en fjärrkontroll
eller direkt från inomhusdelen. Bekvämt och praktiskt.
Värmepumpen har bl a en fläktfunktion, som flyttar
varm luft som t ex en braskamin producerar samt utger
+8°C underhållsvärme. Scanvarm 12 levereras med 5 års
trygghetsgaranti.
Värmepumpen har sju olika fläkthastigheter, det är lätt
att hitta den som passar ditt hus bäst. En svepfunktion
både horisontelt och vertikalt gör att luften sprider sig
jämt över huset. Scanvarm ser till att du har behaglig
och skön värme eller kyla i ditt hus, året om!

Teknisk data

Modell

SCANVARM12

Inomhusdel

SVI12

Utomhusdel

SVO12
0,72–5,5 (3,65)

Uppvärmning
(-25 till +24 C°)

Kyla

(-25 till +43 C°)

Inomhusdelen

Utomhusdelen

Värmeeffekt (nominell)

kW

Energibesparing
Energiklass
Kyleffekt (nominell)

SCOP

Energibesparing, kyla
Energiklass
Mått, h x b x d
Vikt
Ljudtrycknivå (min–max)
Luftflöde (min–max)
Nominell ström

SEER
A–E

Installationsdata

Köldmedie

7,00
A++
292 x 866 x 209
11

mm
kg
dB (A)
m3/h

Mått, h x b x d
Vikt
Ljudtrycknivå max (1 m avstånd)
IP-klass

4,60
A++
0,7–4,5 (3,5)

A–E
kW

22– 43
380-770 (7 steg)
0,07

A
mm
kg
dB(A)

596 x 899 x 378
43
50
IP24

Kapslingsklass

Nominell ström, max

A

7,5

Rördimension, vätska

mm (tum)

6,35 (1/4”)

Rördimension, gas
Max rörlängd
Max nivåskillnad

mm (tum)
m

9,52 (3/8”)
20

m

10

Spänning

V, Fas/Hz

230, 1/50

typ

R410A(1,3 kg)

+8 C

underhålls
värme

Testad till
-30 C

ScanMont
TrygghetsGaranti i 5 år

ScanMont AB är en del av den 1984 grundade
Scanoffice koncernen, det största bolaget inom
impor t- och grosshandel av värmepumpar i
Norden. Förra året levererade koncernen nära
40 0 0 0 värmepumpar till Nordens krävande
marknad. Vi lagerför cirka 6000 maskiner i vårt
centrallager för att kunna säkerställa snabba
leveranser.

Återförsäljare

Scanmont AB
Tillfällavägen 15
433 63 SÄVEDALEN
www.scanmont.se
order@scanmont.se

