ICEBREAKER Premium
Opptil

7,4kW

SCOP

5,38

SP testet

-35°C

Den råeste varmepumpen
bygd for nordisk klima!
- Energieffektiv selv hvis gradestokken
kryper ned til -35°C

Vedlikeholdsvarme

Maksimal energisparing

Super Stille

Tilbehørspakke inkludert

R32 kuldemedie

Nanoe X luftrensefilter

R32

Lydnivå
18 dB(A)

WIFI

ENERGIKLASSE A+++
DRIFTSTESTET TIL -35°C

Toppmodellen nå enda bedre
Møt Icebreaker Premium. En fullspekket luft varmepumpe fra Panasonic

bygd for vårt Norske, røffe klima. Med eksepsjonell varmekapasitet, smarte
funksjoner som Inverter +, Nanoe X og det unike anti korrosjonsbelegget
Bluefin gir Premium jevne temperaturer året rundt
uavhengig av årstid og værtype.

Effektive avriminger og mindre slitasje
Korrosjonsbeskyttelsen Bluefin hindrer dannelsen av korrosjon
i varmeveksler som gjør avriming lettere og at energioverføring
mellom ute-innedel holder seg like effektiv som når varmepumpen
var ny, år etter år.
Bluefin gir mindre slitasje, bedre energisparing, effektivitet og en
varmepumpe som lever lengre. Perfekt i saltholdig kystklima.
Icebreaker Premium er den eneste luft varmepumpen for
hjemmebruk på markedet som leveres med Bluefin.

Sunt inneklima uansett årstid
Panasonics Nanoe X Generator Mark 2 oppnår enda
raskere hemming av miljøgifter og lukt ved å tilsette
luften naturens eget rengjøringsmiddel, hydroksylradikaler (OH) fra vann.

Ny og forbedret varmekraft

Egenskapene til Nanoe X sørger for at flere typer forurensning reduseres fra inneluften, for eksempel:
bakterier, virus, mugg, allergener og pollen.
Nanoe X bidrar også til å fjerne vondt lukt fra for
eksempel mat eller husdyr.

Oppvarmingskapasiteten er ytterligere forbedret i den nye
versjonen av Premium. Inverter+ kompressoren gjør energieffektiviteten svært høy noe som gir en betraktelig redusjon
av driftskostnader.
Premium egner seg til og med på fjellhytter hvor varmebehovet
kan være stort samtidig som temperaturen kan være ekstremt
lav. Du får og muligheten til å fjernstyre varmepumpen og bruke
vedlikeholdsvarme som sørger for minimalt strømforbruk på
hytta når du ikke er der.

7 år garantert trygghet ved varmepumpekjøp hos Klimaekspertene
Forsikringen gir erstatning ved en plutselig og uforutsett hendelse samt maskinskade for år 6 og 7.
Under hele perioden på 7 år gir garantert trygghet full erstatning for skader ved lynnedslag og storm.
Spør din Klimaekspert eller les mer på klimaekspertene.no

Stilrent design i kombo med smart styring
Premiums innedel leveres i matt, hvitt design der logofargen nå
er endret til fargen lys, varmt sølv. Et stilig utseende som passer
sammen med ethvert interiør. Knappeoppsettet på
fjernkontrollen er også endret for å være
enklere i bruk.

Fjernstyring nå også med tale
Med WIFI får du smart kontroll over varmepumpen ved å koble den
opp til Panasonic Cloud Appen. Nå kan du også talestyre varmepumpen og få flere ting gjort kun ved bruk av stemmen. Det kaller
vi styring, nesten helt uten grenser! Tilpass egne talekommandoer
mm.

ICEBREAKER Premium
Modell
Maksimal kapasitet

Premium 7.4
Nominell (Min - Maks)

kW

kW 7,40

Varmekapasitet

W/W

3,20 (0,85-7,40)

COP

kW

5,61

Varmekapasitet ved -7 °C

W/W

4,75

COP ved -7 °C

kW

2,53

Varmekapasitet ved -15 °C

W/W

4,60

COP ved -15 °C

kW

2,47

Varmekapasitet ved -20 °C

W/W

4,03

COP ved -20 °C

kW

2,33

Varmekapasitet ved -25 °C

W/W

3,43

COP ved -25 °C

kW

2,14

SCOP

W/W

5,20 A+++

SCOP DTI 3part labratorie test

W/W

5,38
0,57 (0,17-2,10)

Inngangseffekt varmedrift

Nominell (Min - Maks)

kW

Årlig energiforbruk oppvarming

(basert på 2 100 timer driftstid)

kWh / år

808

Kjølekapasitet

Nominell (Min - Maks)

kW

2,50 (0,85-3,00)

W/W

7,80 A++

kWh / år

112

SEER
Inngangseffekt kjøledrift

Nominell (Min - Maks)

Årlig energiforbruk kjøling

(EU norm basert på 350 timer driftstid)

Innedel

0,46 (0,17-0,67)
Utedel

Innendørsenehet
Spenning

V

230

Anbefalt sikring

A

16
15,6 /14,0

Luftstrøm

Varmedrift/Kjøledrift

m³/min

Lydtrykknivå

Varmedrift (Høyt /Lavt /S-lavt)

dB(A)

45/24/18

Lydtrykknivå

Kjøledrift (Høyt /Lavt /S-lavt)

dB(A)

44/25/20

Dimensjoner

HxBxD

mm

295x870x230

Utendørsenhet
Luftstrøm

Varmedrift/Kjøledrift

m³/min

32,7 / 32,7

Lydtrykknivå

Varmedrift - Kjøledrift (Høyt - Lavt)

dB(A)

47/44 - 46/43

Dimensjoner

HxBxD

mm

622x824x299

Rørlengde/ Høydeforskjell (inn/ut)

m

3 - 20 / 10

Kjølemiddel (R32)

kg/TCO Eq

1,12 / 0,756

Driftsområde

Varmedrift Min - Maks

°C

-25 °C / + 24 °C

Driftsområde

Kjøledrift Min - Maks

°C

+ 16 °C / + 43 °C

°C

- 35 °C

Laveste utetemperatur testet av tredjepartslabratorium
Klimaekspertene tar forbehold om feil i databladet.

Bluefin
Fjernkontroll

ICEBREAKER Premium
Tilleggsprodukt til
verdi av kr 7 868,med på kjøpet!

Montasje tilbehøret i Icebreaker
konseptet gir bedre effekt, høyere
energibesparelser og lengre levetid på
varmepumpa.
Ved kjøp av Icebreaker varmepumpe
kan du være trygg på at du får et
produkt som presterer like bra som
når det var nytt i mange år fremover.

Sparestrømpa

Luftfrisker

Varmepumpetak

Sparelua

DELBETAL GUNSTIG I 24 MND
0 % nominell rente 0,- kr i etablering
med ResursBank.

Aktivt kull filter

Din lokale Klimaekspert:

Sertifisert installasjon

