
AWYZ 14/18 LB

HöG EFFEKT, 
ENERGIbESPARANDE 
LUFTRENANDE OCH 
bAKTERIEDöDANDE

Avancerade rengöringsfunktioner 
skyddar din hälsa   

Noggrann UV-rengöring (ultraviolett 
strålning) med två olika våglängder. UV-
lampan desinficerar svamp och bakterier 
samt desinficerar vilket säkerställer ren luft.

UV-lampa

Ren desinficerad luft Lång livslängd (15 år)

Enhetten kräver ingen rengöring.

Exponering för UV-strålning och 
spridning intui enheten.

Desinficering och neutralisering av dålig lukt 
och stoppas inuti enheten genom UV-strålning.

Bakterien passerar genom UV-enheten.

Automatisk filterrengöring förenklar skötsel även  
vid högt monterade enheter
Filterrengöring sker automatiskt när filtret är smutsigt.  
Rengöringen kan även aktiveras med fjärrkontrollen.

Filterkassetten demonteras 
enkelt med ett enda handgrepp  
Tömning en gång om året är tillräckligt. 
Vid konventionella filter rekommenderas 
rengöring ungefär varannan vecka.

Automatisk 
filterrengöring
Dammet avlägsnas från filtret 
genom en automatisk ut- och 
inskjutningfunktion av filtret då 
aggegatet stannar efter ett visst 
förinställt antal timmar.

Beep!

INOMHUSDEL MODELL AWYZ 14LB AWYZ 18LB

UTOMHUSDEL MODELL AOYZ 14LB AOYZ 18LB

KYLA

Effekt kW 4,20 5,20

Effektområde kW 0,90 ~ 5,30 0,90 ~ 5,90

Effektförbrukning kW 1,02 1,58

EER kW/kW 4,12 3,29

Ljudnivå dB 25 25

VÄRME

Effekt kW 6,00 6,70

Effektområde kW 0,90 ~ 9,10 0,90 ~ 9,70

Effektförbrukning kW 1,35 1,35

COP kW/kW 4,44 4,11

Ljudnivå dB 23 23

MÅTT (H x B x D)
NETTOVIKT
INOMHUSDEL

mm 250 x 890 x 298 250 x 890 x 298

kg 13,5 13,5

MÅTT (H x B x D)
NETTOVIKT 
UTOMHUSDEL

mm 578 x 790 x 300 578 x 790 x 300

kg 38 39

ANSLUTNINGSRÖR,  
STORLEK (liten/stor) mm 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7

MAX. RÖRLÄNGD m 20 20

MAX. NIVÅSKILLNAD m 15 15

TEMPERATUROMRÅDE
kyla °C -10 ~ +43 -10 ~ +43

värme °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

ANTIbAKTERIELL LUFTRENING
med ultraviolett belysning

HöGRE EFFEKT OCH VERKNINGSGRAD 
tack vare ny unik fläktmotor

25% LÄGRE ENERGIFöRbRUKNING 
per år tack vare automatisk filterrengöring

» Den senaste tekniken samlat i en enda enhet.
» En helt nyutvecklad motor för en så effektiv  

och tyst enhet som möjligt.
» Automatisk filterrengöring vilket medför  

energibesparing och förenklar skötseln.   
» Avancerade rengöringsfunktioner med bl.a.  

UV-lampa förhindrar dålig lukt  
och bakterier i rummet. 

» Hög värme-/kyleffekt. 
» Hög COP/EER- faktor

VÄRMEPUMPAR/LUFTKONDITIONERING 

värmekabel och kompressorvärmare monterad


