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Selvrensende 
funksjon

Fjerner uønsket fukt fra 
innedelens vifte og tørker 
enheten etter at aircondi-

tion er slått av.

Sove modus 
Justerer gradene til 

behagelig sovetempera-
tur og minsker luftfuktig-

heten.

Ultrastille modus 
Gir deg mulighet til å 

nyte behagelig inneklima 
og senke lyden ned til 

16dB(A).

16 
dB(A)

Vedlikeholdsvarme
Perfekt for å holde jevn 
temperatur på f.eks hytter 
og andre steder du vil 
holde en lav men frostfri 

temperatur.

Ideell temperatur
uansett sesong 
iComfort gir deg et behagelig inneklima med jevn god 
temperatur etter ditt ønske. Varmepumpen fungerer utmerket til 
både oppvarming og kjøling i norsk klima. 

Ultrafiolett type C teknologi og ioniseringsapparat
Teknologien tar vare på hygienen i rommet og 
nøytraliserer effektivt mikroorganismer ved hjelp av 
UV lys. Ionisatoren bidrar også til å fjerne bakterier, 
pollen og lukt og gir en konstant følelse av friskhet.

56°C

Smart design med lameller som kan vendes både
vertikalt og horisontalt. På sommerstid kan luftstrømmen 

Smart luftfordeling

rettes mot taket for raskere avkjøling, samtidig som du unngår 
direkte kald trekk. På vinterstid kan luftenstømmen styres langs 
gulvet, for mer behagelig sirkulasjon av varmluften.

Wifi tilkobling
Varmepumpen har inne-
bygget WIFI som gjør at 
du enkelt kan kommun-
siere med pumpen via 
Inventor control appen 

på din mobil

UVC & Ionizer
Forbedrer luftkvaliteten 
ved å nøytralisere mi-
kroorganismer og fjerne 
luftbårne partikler som 
bakterier, virus, pollen, 
røyk, støv og lukt på en 
effektiv og naturlig måte.

4-veis luftstrøm
Jevn fordeling av luft i 

alle retninger som dekker  
hele rommet. Horisontal 
og vertikal bevegelse av 

lamellene.

Bevegelsessensor
Oppnå ideelle forhold 
og spar energi med den 
avanserte teknologien i 
bevegelsessensoren. Den 
oppdager posisjonen din, 
og  du velger om luften 
skal blåse mot deg eller 

bort fra deg.

Bevegelsessensoren kan analysere rommet automatisk og lar deg 
velge om retningen på luftstrømmen skal flyte mot eller bort fra om-
rådet med bevegelse. Slik lar varmepumpen deg nyte deilig komfort, 
uansett hva behovet ditt er, samtidig som den ikke bruker 
unødvendig energi.

Maksimal komfort og energisparing

Full kontroll hjemme - selv når du er borte
iComfort har både fjernkontroll og appstyring! 
Ved plutselige temperaturendringer eller om du  
bortreist, så kan du stille inn varmepumpen din  
fra hvor som helst, og komme hjem til 
behagelig temperatur. I appen kan du:

STANDARD

• Sette ukeplan for oppvarming/kjøling
• Definere hvordan forskellige innedeler skal  

fungere avhengig av tid/tilstedeværelse.
• Bruke stemmestyring ved hjelp av f.eks google 

assistant
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INNEDEL I- COMFORT 25 I-COMFORT 35

Nominell kjølekapasitet (min-maks) kW 2,6 (0,8 - 3,2) 3,50 (1,0 - 4,0)

Nominell varmekapasitet (min-maks) kW 3,2 (0,8 - 4,2) 4,20 (1,0- 5,2)

Lydnivå kjøling (veldig lavt - lavt - medium - høyt) dB(A) 16 / 25 / 32 / 38 17 / 26 / 33 / 39

Lydnivå oppvarming (veldig lavt - lavt - medium - høyt) dB(A) 16 / 25 / 32 / 38 17 / 26 / 33 / 39

Avfukting l/h 1,2 1,6

Dimensjoner (H x L x B) mm 856 / 197 / 300 856 / 197 / 300

Vekt kg 9,5 9,5

Spenning V 220 - 240 220 - 240

UTEDEL I- COMFORT 25 I-COMFORT 35

Energiklasse (kjøling - varme) A+++ /  A++ A+++ / A++

SEER / SCOP 8,5 / 4,6 8,5 / 4,6

Lydtrykknivå kjøling dB(A) 47 48

Dimensjoner (H x L x B) mm 800 / 275 / 553 800 / 275 / 553

Vekt kg 29 31,5

Spenning V 230 230 

Garantert ytelse kjøling °C - 20°C / + 43°C - 20°C / + 43°C

Garantert ytelse oppvarming °C -20°C / + 24°C -20°C / + 24°C

Kuldemedie / Fyllmengde g R32 / 650 R32 / 940

Rørstrekk min-maks m 5 / 15 5 / 15

Påfylling pr.m over 5 m m 20 20

Høydeforskjell m 10 10

Våre installatører har lang profesjonell kunnskap og hjelper deg 
velge produktet som passer dine behov og boligen din best. 

Ledende på nordisk inneklima.

www.kinnan.no
Sentralbord telefon: 406 98 200
Sentralbord e-post:  post@kinnan.no
Adresse: Barstølveien 44, 4624 Kristiansand S

Installatør: 

Teknisk spesifikasjon


