ALENNA LÄMMITYS-

KUSTANNUKSIA!
SINULLE, JOLLA ON
VESIKIERTOINEN LÄMMITYS!

SINULLE, JOLLA ON
SUORA SÄHKÖLÄMMITYS!

Sanyon CO2 ilma/vesi lämpöpumppu antaa edullista
lämpöä. Yhtä tehokas kuin maalämpö ilman kalliita
porauskustannuksia. Saat +70 ºC lämmintä vettä
ympäri vuoden.
• ei vaadi lämmönkeruuputkistoa
• helppo asentaa
• suuri energiansäästö ja alhaiset käyttökustannukset
• suunniteltu Pohjolan oloihin
• soveltuu kaikkiin vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin,
uudisrakennuksiin ja saneerauksiin

Sanyon UUSI ilmalämpöpumppu, joka todella
säästää lämmityskustannuksissa.
• suunniteltu Pohjolan oloihin
• toiminta taattu -20ºC ulkolämpötilaan asti
• energialuokka A
• lämpötilan mittaus valittavissa joko sisäyksiköstä tai kaukosäätimestä
• tyylikäs muotoilu

CO2 ilma/vesi lämpöpumppu.
Hintansa arvoinen
vaihtoehto maalämmölle.

Sanyo Shiki Sai Kan

Lisävarusteena saatavana etupaneli kuvan väreissä.

YKKÖSLUOKAN LÄMPÖPUMPUT KAIKENTYYPPISIIN TALOIHIN.
LISÄTIEDOT: WWW.SANYOSHOP.FI SEKÄ ASIANTUNTIJALIIKKEET KAUTTA MAAN.

sanyon virallinen
maahantuoja pohjoismaissa

ILMA/VESI LÄMPÖPUMPPU
SANYO CO2 ECO

LÄMPÖPUMPPU
SANYO SAP-K/CRV124EHDXN

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
Kylmäaineena Sanyo CO2 ECO käyttää hiilidioksidia, joka
on ystävällinen ekosysteemille ja elinympäristölle. CO2 on
myrkytön, luonnon oma kaasu, joka ei tuhoa otsonikerrosta ja jolla on erittäin pieni merkitys maapallon kasvihuoneilmiössä.

KORKEATEHOINEN
SAP-K/CRV124EHDXN sisältää korkeatehoisen Sanyo-kaksoisrotaatio-kompressorin, joka on luotettava, hiljainen
ja optimoitu parhaaseen suorituskykyyn. Inverttitoiminto
takaa tarkan huonelämpötilasäädön ja nopean lämmitystoiminnan aloituksen.

PIENET KÄYTTÖKUSTANNUKSET
Sanyo CO2 ECO lämpökerroin on huippuluokkaa. Laitteen
tuottama energiamäärä on suuri sen käyttämään energiamäärään verrattuna. Myös monipuoliset ja tarkat toimintojen säätömahdollisuudet säästävät kokonaislämmityskuluissa.

TALOUDELLINEN
SAP-K/CRV124EHDXN on invertteriohjattu. Säätöjärjestelmä tarkkailee huoneläpötilaa tarkoin määrätyn sääalgoritmin mukaan ja sovittaa kompressoritehon (r/min)
vastaamaan aina todellista tehontarvetta. Tämä merkitsee
taloudellisuutta ja pieniä käyttökustannuksia.

TASAINEN LÄMPÖ
Sanyo CO2 ECO sopii kaikkiin vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin. Sekoitusautomatiikka huolehtii tasaisesta ja
miellyttävästä lämmöstä. Runsaskaan lämpimän veden
käyttö ei vaikuta lämmitystehoon.

ENERGIATEHOKAS
Lämmityksen aikainen teho liikkuu välillä 0,9-5,9 kW. SPkokeen mukainen teho 3,5kW saavutettaan -15°C ulkolämpötilassa. Tämä on erinomainen tulos ilmalämpöpumpulle.
Käyttäjä hyötyy hyvästä energiatehokkuudesta ja pienestä
sähölaskusta.

RAIKASTA LÄMMINTÄ VETTÄ
Lämmin vesi tuotetaan 2-osaisessa lämmönvaihtimessa ja
vasta käyttötilanteessa, jolloin vesi on aina puhdasta ja
raikasta. Lämmintä vettä riittää isommallekin saunaporukalle tai esimerkiksi porealtaaseen.
TOIMII ALHAISISSA LÄMPÖTILOISSA
Sanyo CO2 ECO lämpöpumppu pystyy toimimaan jatkuvasti
-26°C lämpötilassa ja pystyy pitämään lämpötuoton vakiona. Jatkuvan toiminnan erittäin alhaisissa lämpötiloissa on
tehnyt mahdolliseksi Sanyon kehittämä tekniikka.
Useiden muiden lämpöpumppujen toiminta, jotka käyttävät perinteisiä kylmäaineita (HCFC tai HFC) eivät toimi
juurikaan alle -10°C alapuolella. Lisälämmittimiä tarvitaan
tämän alapuolella.
PIENI TILANTARVE
Pienen kokonsa ansiosta Sanyo CO2 ECO sopii monenlaisiin
asennuskohteisiin.
Leveys 600mm, syvyys 619mm, korkeus 1422mm.
TALOUDELLINEN
Sanyo CO2 ECO on paras ja edullinen.

NOPEA JA TARKKA
Invertterisäätö merkitsee tehokkuutta. Nopeus ja tarkkuus
yhdistettynä perinteiseen lämpöpumpputeknologiaan
takaavat parhaan mahdollisen energiatehokkuuden.
HILJAINEN
SAP-K/CRV124EHDXN on varustettu kaksoisrotaatiokompressorilla. Perinteiseen verrattuna kompressorin ääni- ja
värähtelyominaisuudet ovat huomattavasti pienemmät
mikä merkitsee erittäin matalaa äänitasoa.

Ilmansuodatin
pysäyttää
siitepölyhiukkaset
aina 0,01 mikroniin
saakka, sakä poistaa
tupakansavun ja
epäpuhtaudet
huoneilmasta.

Kaikkia
toimintoja hallitaan
kaukosäätimen
avulla. Voit valita
juuri sinulle sopivan
huonelämpötilan
ja mukavuustason
helposti ja nopeasti.

ION-toiminto
tuottaa terveyttä
edistäviä
negatiivisia ioneita
huoneilmaan.

Bakteerinvastainen erikoissuodatin eliminoi
homeen ja itiöiden
kasvun.

sähkövastus 1,5-9kW
portaittain tarpeen mukaan
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UV-valo
tuhoaa
huoneilman
bakteerit.

