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Symboler
Fara!
Informerar om faror som kan leda till skador.

Fara på grund av spänning!
Informerar om fara till följd av elektrisk spänning som kan
leda till skador.

Akta!
Informerar om faror som kan leda till sakskador.

Den aktuella versionen av bruksanvisningen finns under:

Rättsligt meddelande
Denna publikation ersätter samtliga tidigare versioner. Ingen del
av denna publikation får på något sätt reproduceras eller
bearbetas, mångfaldigas eller spridas med elektroniska system,
utan skriftligt medgivande av Trotec. Rätten till tekniska
ändringar förbehålls. Med ensamrätt. Varumärken kommer att
nämnas fritt utan ersättning i enlighet med den fria
förfoganderätten och skrivas i enlighet med ägarens intentioner.
Alla varumärken är registrerade.
Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar liksom
ändringar när det gäller färg och form i produktionsförbättrande
syfte.
Leveransens omfattning kan avvika från de avbildade
produkterna. Föreliggande dokument har tagits fram med största
omsorg. Trotec tar inte något ansvar för eventuella fel eller
utelämnanden. © Trotec
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Beskrivning av apparaten
Apparaten används i första hand för att kyla rum. Utöver detta
filtrerar och avfuktar den luften och skapar på så sätt ett
angenämt rumsklimat. Dessutom kan apparaten användas för
uppvärmning.
I drifttypen Ventilation erbjuder apparaten dessutom möjligheten
att cirkulera rumsluften, utan att kyla den. I drifttypen Avfuktning
avlägsnas fuktigheten från rumsluften.
Apparaten arbetar helautomatiskt och erbjuder tack vare sin
mikroprocessorreglering ett stort antal alternativ, t.ex. kan
apparaten med funktionen Timer sättas på och stängas av
automatiskt med tidsfördröjning.
Manövreringen av apparaten sker bekvämt via manöverpanelen
på apparaten eller den medlevererade infrarödfjärrkontrollen.
Apparaten är utformad för universell, flexibel och problemlös
användning! Den kan tack vare dess kompakta storlek
transporteras bekvämt och användas överallt inomhus.
Rumsluftkonditioneringen kyler rumsluften genom att den
extraherar värmen. Den värme som tas upp hamnar utomhus via
frånluftslangen, den kylda luften tillförs uppställningsrummet via
en fläkt.
Kondensvattnet som bildas droppar från förångaren på den heta
kondensorn, förångas där och transporteras ut i friska luften via
frånluftsslangen.
Överskottskondensat droppar från kondensorn in i en
kondensatfälla och tillförs därifrån förångaren på nytt med hjälp
av ett skovelhjul, förångas där och avleds med frånluftströmmen.
Transporten av värmen som tas upp inom det slutna
kylmedelskretsloppet övertar ett kylmedel.

Bild på apparaten

Leveransomfattning
1 x luftkonditionering PAC 2000 X
1 x frånluftslang
1 x fjärrkontroll
1 x batteri litium 3 V, CR002

Information om apparaten

Nr Manövreringselement

(1) Kontrollpanel
(2) Fjärrkontrollmottagare
(3) Varmluftsutgång
(4) Förångarfilter
(5) Kylluftingång
(6) Förbindelsestycke frånluftslang
(7) Kylluftsutgång
(8) Kondensatorfilter
(9) Omgivningsluftingång
(10) Avtappningsöppning

Teknisk information

Parameter Värde

Modell PAC 2000
Avfuktarens effekt 30 l per dag
Kylkapacitet 2000 W
Elektrisk anslutning 220 V AC, 50 Hz
Nominell effekt kylning 900 W
Kylmedel R410A
Mått (BxDxH) 288 mm x 428 mm x 625 mm
Lägsta avstånd 
till väggar/föremål

A: Upptill: 50 cm
B: Bak: 50 cm
C: Sida: 50 cm
D: Framtill: 50 cm
SV Bruksanvisning – Lokal luftkonditioneringsapparat PAC 2000 X 2



Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan apparaten
används och förvara den alltid i närheten av apparaten!

• Använd inte apparaten i explosionsfarliga utrymmen.
• Använd inte apparaten i olje-, svavel-, klor- eller salthaltiga

atmosfärer.
• Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt.
• Låt apparaten torka efter en fuktrengöring. Använd den inte i

blött tillstånd.
• Säkerställ att luftinsläppet och luftutsläppet är fria.
• Säkerställ att insugningssidan alltid är fri från smuts och lösa

föremål.
• Stick aldrig in föremål i apparaten.
• Täck aldrig över apparaten och transportera den inte under

drift.
• Säkerställ att alla elkablar som befinner sig utanför apparaten

skyddas mot skada (t.ex. av djur).
• Välj förlängningar för anslutningskabeln genom att ta hänsyn

till apparatens anslutningseffekt, kabellängd och
användningsändamål. Undvik elektrisk överbelastning.

• Transportera alltid apparaten upprätt och med tömd
kondensbehållare eller kondenstömningsslang.

• Töm kondensat som samlats. Drick det inte. Hälsorisk!
• Ta inte bort några säkerhetstecken, klistermärken eller

etiketter från apparaten. Håll alla säkerhetstecken,
klistermärken och etiketter i läsbart skick.

• Beakta lagrings- och driftvillkoren (se kapitel Teknisk
information).

Ändamålsenlig användning
Använd uteslutande apparaten för att kyla, ventilera och avfukta
rumsluften i slutna rum och följ alltid alla tekniska data.

Felaktig användning
Ställ inte upp apparaten på ett fuktigt resp. översvämmat
underlag. Använd inte apparaten utomhus. Häng inte föremål på
tork på apparaten, t.ex. fuktiga kläder. Egenmäktiga
konstruktionsändringar, till- eller ombyggnationer på apparaten
tillåts inte.

Personalkvalifikation
Personer som använder denna apparat måste:
• känna till farorna som uppstår vid arbeten med elektriska

apparater i fuktiga miljöer.
• ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitlet

Säkerhet.

Restrisker
Fara på grund av spänning!
Arbeten på elektriska komponenter får endast
genomföras av ett specialistföretag med behörighet!

Fara!
Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme på ett
oaktsamt sätt. Det kan utgöra en farlig leksak för barn.

Fara!
Det kan utgå faror från denna apparat om personer som
inte undervisats använder den på ett felaktigt eller icke
ändamålsenligt sätt. Beakta personalkvalifikationerna.

Akta!
För att förhindra att apparaten skadas får apparaten
aldrig drivas utan luftfilter!

Transport
För lättare transport är apparaten försedd med transporthjul.
Beakta följande information före varje transport:
1. Stäng av apparaten.
2. Dra ut nätkontakten ur eluttaget. Bär inte apparaten med

nätkabeln!
3. Töm vattenbehållaren.

Lagring
Töm kondensatbehållaren (se kapitlet Underhåll).
Följ följande lagringsvillkor när apparaten inte används:
• torrt
• på en plats skyddad mot damm och direkt solljus
• eventuellt ska ett plastskydd användas för att skydda mot

damm

Säkerhet

Transport och lagring
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• Undvik öppna dörrar och fönster.
• Överskrid inte den rekommenderade rumsstorleken.
• Håll gardiner och persienner stängda under den soligaste

delen av dagen.
• Håll filtret rent.
• Reducera temperatur- och ventilationsinställningar så snart

rummet har nått önskad omgivningstemperatur.
• I kyldrift behöver ingen avtappningsledning anslutas.

Kontrollera att gummilocket sitter på avtappningsöppningen
medan apparaten är igång. 

Uppställning av apparaten
Kontrollera vid uppställningen att de lägsta avstånden från
apparaten till väggar och föremål hålls enligt kapitlet Tekniska
data.

• Ställ upp apparaten vågrätt så att den står stadigt och
upprätt.

• Undvik att det bildas snubbelställen när nätkabeln eller andra
elektriska kablar dras.

• Kontrollera att gardiner eller andra föremål inte förhindrar
luftströmningen.

Anslutning av frånluftslangen

1. Luta apparaten lite för att ta ut frånluftslangen underifrån
enligt illustrationen.

1. Frånluftslangen kan anslutas till apparaten genom att den
vrids i pilens riktning.

2. Vrid frånluftslangen i pilens riktning för att ta av den från
apparaten.

Manövrering

CC

A

B

D
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Avledning av frånluft

• Längden på frånluftslangen får inte överskrida 4 m.
Frånluftslangen får varken böjas uppåt eller nedåt.

• Mellan filtersidan på apparaten och väggen eller andra hinder
måste avståndet vara minst 500 mm.

Idrifttagning
• Före första idrifttagningen ska batteriet som ingår i

leveransen sättas in i fjärrkontrollen.
– Skjut av skyddet på batterilocket på baksidan av

fjärrkontrollen.
– Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Beakta då

markeringen i batterifacket.
– Stäng batterifacket igen.

• Kontrollera insugnings- och utblåsningsöppningarna
avseende främmande föremål och ta bort dessa vid behov.

• Kontrollera luftfiltret avseende smuts och rengör vid behov.
Se vidare i kapitlet Underhåll.

Sätta på apparaten
1. Sätt i nätkontakten i ett korrekt säkrat kontaktuttag.
2. Sätt på apparaten med Power-knappen (1).

– Vänta i minst 3,5 minuter efter att apparaten har stängts av
innan du tar den i drift igen, det förlänger kompressorns
hållbarhet.
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Manöverfält

Nr Benämning Funktion

1 Power Tryck på denna knapp för att sätta på eller stänga av apparaten.
2 Funktioner Tryck på denna knapp för att ställa in kyl-, värme- eller avfuktningsdrift.
3 Temperaturreglering (+) Under kyldrift ökar den förinställda temperaturen med 1 °C för varje gång man 

trycker på knappen, den övre gränsen ligger vid 30 °C.
Under värmedrift ökar den förinställda temperaturen med 1 °C för varje gång 
man trycker på knappen, den övre gränsen ligger vid 25 °C.

4 Temperaturreglering (-) Under kyldrift minskar den förinställda temperaturen med 1 °C för varje gång 
man trycker på knappen, den lägsta gränsen ligger vid 17 °C.
Under värmedrift minskar den förinställda temperaturen med 1 °C för varje gång 
man trycker på knappen, den lägsta gränsen ligger vid 15 °C.

5 LED-DISPLAY På displayen visas de aktuella temperatur- eller timer-inställningarna. 
Om den inställda temperaturen eller timern måste justeras visas den nya 
inställningen, sedan växlar visningen till aktuellt inställd temperatur.
Displayen används även för visning av felmeddelanden vid störning, se FELKOD.

6 SPEED Tryck på denna knapp för att ställa in ventilationshastigheten.
Under värme- och avfuktningsdrift är denna knapp spärrad.

7 PROGRAMMERBAR TIMER
8 SÖMNFUNKTION (SLEEP)
9 Alarm När maximalnivån på vattenbehållaren har nåtts visas E4 eller varningslampan 

(ALARM) på displayen.
10 LED speed high Indikering Ventilationshastighet hög
11 LED speed medium Indikering Ventilationshastighet mellanhög
12 LED speed low Indikering Ventilationshastighet låg
13 LED auto mode Indikering AUTO
14 LED sleep mode Indikering Sömnfunktion
15 LED dehumidifying Indikering Avfuktning
16 LED heating Indikering Uppvärmning
17 LED cooling Indikering Kylning

(10)
(11)

(12)
(13)

(17)

(16)

(15)

(14)
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Inställning av drifttyp
• Tryck på knappen Funktioner (2) för att ställa in drifttyp:

– Kylning
– Uppvärmning
– Avfuktning (torkning)

Ställa in temperatur
• Använd knapparna Temperaturreglering + (3) eller

Temperaturreglering - (4) för att ställa in önskad temperatur.

Ställa in ventilationshastighet
• Genom att trycka på knappen Speed (6) väljer man mellan

nivåerna. 
– Low
– Medium
– High
– Auto

Information:
Under avfuktningsdriften har denna knapp inte någon funktion
eftersom apparaten i avfuktningsläget uteslutande kan drivas
med låg ventilationshastighet.
Om man under kyldrift väljer AUTO växlar apparaten, beroende på
temperaturskillnad, mellan den inställda och den faktiska
omgivningstemperaturen, automatiskt mellan de andra tre
nivåerna.

Ställa in timern

Timer på
TIMER PÅ används för att sätta på apparaten automatiskt efter att
den förinställda tiden har gått ut.
• Tryck på TIMER-knappen (7) i Standby för att ställa in önskad

tid.
• När det inställda antalet timmar har gått ut sätts apparaten på

automatiskt.
• Om man trycker på POWER-knappen (1) innan tiden har gått

ut sätts apparaten på och den inställda tiden raderas.
• Under Timer-inställningen kan även funktion och

ventilationshastighet bestämmas.

Timer av
TIMER AV används för att stänga av apparaten automatiskt efter
att den förinställda tiden har gått ut.
• Tryck under drift på TIMER-knappen (7) för att ställa in

önskad tid.
• När det inställda antalet timmar har gått ut sätts apparaten på

automatiskt.
• Om man trycker på POWER-knappen (1) innan tiden har gått

ut stängs apparaten av och den inställda tiden raderas.

Sömnfunktion (Sleep)
Information:
Sömnfunktionen är endast tillgänglig i kyldrift.

• Tryck på TIMER-knappen (8) i kyldrift för att ställa in önskad
temperatur. Temperaturen stiger efter en timme med 1 °C
och efter 2 timmar maximalt med 2 °C.

• Om man åter trycker på SLEEP-knappen (8) avaktiveras
denna inställning.

Avfuktningsdrift (torkning)
• Under avfuktningsdriften kan temperaturen inte regleras,

ventilationshastigheten är låg.   
• I avfuktningsläget (torkning) dras fuktighet ut ur luften och

samlas i en integrerad behållare.
• När maximalnivån på vattenbehållaren har nåtts visas E4

eller varningslampan (ALARM) på displayen.
• Om en behållare är full måste vattnet tappas av. Se Tömning

av kondensbehållaren på sidan 11. 

Avleda kondens

• I avfuktningsläget måste gummilocket tas bort från
avtappningsöppningen (1) och bytas ut mot en riktig
avtappningsledning.

• Ta bort frånluftslangen, anslut en avloppsslang till
avtappningsöppningen (1) och led ut vattnet för att förstärka
avfuktningskapaciteten.
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Uppvärmning
• Om man vill använda uppvärmningen måste följande ändring

göras på apparaten:

1. Demontera frånluftslangen.
2. Montera förbindelsestycket för frånluftslangen (6) på

kylluftsutgången (7).

3. Montera frånluftslangen på förbindelsestycket (6)
4. Rikta in den vridbara dysan.

Starta värmefunktionen
• Tryck på knappen Funktioner (2) tills LED-lampan för

uppvärmningen (16) tänds.
– Apparaten startar efter några sekunder.

Information:
Den kan värmas upp till max. 25 °C.
Om omgivningstemperaturen är högre än 25 °C startar
värmefunktionen inte.

Fjärrkontroll
Alla apparatens inställningar kan göras via fjärrkontrollen som
ingår i leveransen. Knapparnas funktion förklaras i avsnittet
Manöverfält.

Urdrifttagning
1. Stäng av apparaten med strömbrytaren (A).
2. Dra ut nätkontakten ur kontaktuttaget.
3. Rengör apparaten och särskilt luftfiltret enligt kapitlet

Underhåll.
4. Lagra apparaten enligt kapitlet Lagring.

Apparaten har under produktionen flera gånger kontrollerats
avseende felfri funktion. Om det ändå skulle förekomma
funktionsstörningar måste apparaten kontrolleras enligt följande
lista.

Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna? 
Lämna in apparaten för reparation till ett specialistföretag för kyl-
och klimatteknik eller Trotec.

(6)

(7)

Nr Manövreringselement Funktion

1. Power Strömbrytare
2. Func Driftlägesvalknapp
3. Timer Tidskoppling
4. Auto Automatisk ventilationshastighet
5. Hi Hög ventilationshastighet
6. Mid Medelhög ventilationshastighet
7. Low Låg ventilationshastighet
8. Sleep Sömnfunktion
9. Temp Temperaturreglering

Fel och störningar

Visning display Orsak Felavhjälpning

E1 Kortslutning på både 
temperatursensor och 
kretskort.

Kontakta en elektriker för 
reparation.

E2 Kortslutning på kopparröret 
på temperatursensorn och 
ledningsdragningen på 
kretskortet.

Kontakta en elektriker för 
reparation.

ALARM / E4 Visar en full vattentank eller 
dålig kontakt på 
signalkontakten.

Tappa av vatten.
Se Tömning av 
kondensbehållaren på 
sidan 11.

1.

9.

8.

2.

7.

6.

5.

4.

3.

9.
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Underhållsintervaller

Underhålls- och skötselprotokoll

Apparattyp: ............................  Apparatnr: .......................................

Underhåll

Underhålls- och skötselintervall
före varje 
idrifttagning

vid behov
minst varannan 
vecka

minst var 
4:e vecka

minst var 
6:e månad

minst varje år

Tömma kondensbehållaren x
Kontrollera insugnings- och 
utblåsningsöppningar med avseende på smuts 
och främmande föremål och rengör vid behov

x

Utvändig rengöring x x
Visuell kontroll av apparatens insida avseende 
smuts x x

Kontrollera insugningsgaller och luftfilter 
avseende smuts
och främmande föremål, rengör eller byt ut, vid 
behov.

x x

Byt ut luftfilter x
Kontrollera avseende skador x
Kontrollera fästskruvar x x
Provkörning x

Underhålls- och skötselintervall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kontrollera insugnings- och utblåsningsöppningar 
med avseende på smuts och främmande föremål 
och rengör vid behov
Utvändig rengöring
Visuell kontroll av apparatens insida avseende 
smuts
Kontrollera insugningsgaller och luftfilter avseende 
smuts och främmande föremål och rengör resp. byt 
ut vid behov
Byt ut luftfilter
Kontrollera avseende skador
Kontrollera fästskruvar
Provkörning

1. Datum: .......................................
Underskrift:.....................................

2. Datum:.......................................
Underskrift: ....................................

3. Datum: .......................................
Underskrift:.....................................

4. Datum: .......................................
Underskrift: ....................................

5. Datum: .......................................
Underskrift:.....................................

6. Datum:.......................................
Underskrift: ....................................

7. Datum: .......................................
Underskrift:.....................................

8. Datum: .......................................
Underskrift: ....................................

9. Datum: .......................................
Underskrift:.....................................

10. Datum:.....................................
Underskrift: ....................................

11. Datum: .....................................
Underskrift:.....................................

12. Datum: .....................................
Underskrift: ....................................

13. Datum: .....................................
Underskrift:.....................................

14. Datum:.....................................
Underskrift: ....................................

15. Datum: .....................................
Underskrift:.....................................

16. Datum: .....................................
Underskrift: ....................................
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Arbeten innan underhåll påbörjas
• Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller blöta händer.
• Dra ut nätkontakten innan någon form av arbeten påbörjas!

Underhållsarbeten som kräver att huset öppnas får
endast utföras av specialistföretag för kyl- och
klimatteknik eller av Trotec.

Visuella kontroller av apparatens insida avseende 
smuts
1. Ta bort luftfiltret.
2. Lys med en ficklampa i öppningarna på apparaten.
3. Om du upptäcker ett tjockt lager damm, låt ett

specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller Trotec
rengöra apparaten på insidan.

4. Sätt tillbaka luftfiltret.

Rengöring av huset
Rengör apparaten med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att
det inte tränger in fukt i huset. Använd inga sprayer,
lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel,
utan endast rent vatten för att fukta trasan.

Kylmedelskretslopp
• Hela kylmedelskretsloppet är ett underhållsfritt, hermetiskt

slutet system och får endast underhållas och repareras av
fackföretag för kyla och klimatteknik eller av Trotec.

Kondensator/förångare
• Använd en dammsugare med borstmunstycke.
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Tömning av kondensbehållaren

1. Ta till att börja med bort gummilocket från
avtappningsöppningen för att tappa av vattnet.

2. När behållaren är tom igen ska apparaten startas på nytt, då
kan apparaten gå normalt.

Rengöring av luftinträden och luftfiltret

Akta!
Säkerställ att luftfiltret varken är utslitet eller skadat. Hörn
och kanter på luftfiltret får inte vara deformerade eller
avrundade. Försäkra dig om att luftfiltret är oskadat och
torrt innan det sätts i igen!
Beakta kapitlet Underhållsintervaller för att byta ut
luftfiltret i tid!

A.

B.
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Symbolen med en överstruken soptunna på avfall från
elektrisk eller elektronisk utrustning innebär att denna
inte får kasseras i hushållssoporna. För kostnadsfri
återlämning finns lokala uppsamlingsplatser för avfall

från elektrisk eller elektronisk utrustning till förfogande.
Adresserna finns att få hos de lokala myndigheterna. Mer
information om återlämningsanläggningar som tillhandahålls av
oss hittar du på vår webbsida www.trotec24.com. 
Genom den separata uppsamlingen av avfall från elektrisk och
elektronisk utrustning ska återanvändning, materialåtervinning
resp. andra former av återvinning av avfallsutrustning såväl som
negativa följder på miljön och människors hälsa vid kassering av
eventuella farliga ämnen i utrustningen undvikas. 
Du är ansvarig för radering av eventuella personuppgifter som
kan finnas tillgängliga på den utrustning som ska kasseras.

Apparaten drivs med fluorerad växthusgas som kan vara skadlig
för miljön och kan bidra till den globala uppvärmningen om den
kommer ut i atmosfären. 
Närmare information finns på typskylten.
Låt avfallshantera kylmedlet som finns i apparaten korrekt i
enlighet med nationella lagar.
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Produktdatenblatt / Product Fiche

Lokales Klimagerät / Local Air Conditioner PAC 2000 X

Artikel-Nr. / Item-No. 1.210.002.003

LWA dB(A) re 1 pW

Typ / Type

Gewicht / Weight g

GWP

- CO₂-Äquivalent / CO₂-Equivalent t CO2 äq. 0,94

DE

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. 

Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. 

Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von GWP = 2088. Ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels hätte eine um diesen Faktor

größere Auswirkung auf die Erderwärmung als 1 kg CO² bezogen auf hundert Jahre.

Nehmen Sie keine Arbeiten am Kältekreislauf vor, zerlegen Sie das Gerät nicht.

Ziehen Sie bei Arbeiten am Gerät stets Fachpersonal hinzu und lassen Sie das im Gerät befindliche Kältemittel sachgerecht entsprechend der nationalen 

Gesetzgebung  entsorgen.

EN

Refrigerant leakage contributes to climate change.

Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere.

atmosphere, the impact on global warming would be by this GWP-factor higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 years. 

Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

At the end of its life please dispose of the refrigerant appropriately to the relevant legal requirements and national regulations.

Nenn-Leistungszahl im Kühlbetrieb / Rated EER EERrated 2,6

Nenn-Leistungszahl im Heizbetrieb / Rated COP COPrated 3,1

Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb/ Energy Efficiency Class Cooling Mode A

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb/ Energy Efficiency Class Heating Mode A++

Indikativer Stromverbrauch pro Stunde im Kühlbetrieb/ Electricity Consumption Cooling Mode ²QSD kWh / 60 min 0,8

Indikativer Stromverbrauch pro Stunde im Heizbetrieb/ Electricity Consumption Heating Mode ²QSD kWh / 60 min 0,6

Nennleistung im Kühlbetrieb / Nom. Power Cooling Mode Prated kW 2,0

Nennleistung im Heizbetrieb / Nom. Power Heating Mode Prated kW 2,0

Nenn-Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb / Nom. Power Consumption Cooling Mode PEER kW 0,9

Nenn-Leistungsaufnahme im Heizbetrieb / Nom. Power Consumption Heating Mode PCOP kW 0,7

Leistungsaufnahme im AUS-Zustand /  Power OFF Mode POFF W -

PSB W
0,4

Leistungsaufnahme mit Temperaturregler AUS / Thermostat OFF Mode PTO W 95,9

²Energieverbrauch im Kühlbetrieb 0,8 kWh je 60 min auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

²Energieverbrauch im Heizbetrieb 0,6 kWh je 60 min auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

PRODUKTFOTO

R-410A

450

This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP-factor equal to 2088. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the

 Energy consumption Cooling Mode 0,8 kWh / 60 minutes,  based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

 - Treibhauspotenzial / Global Warming Potential 2.088

Schallleistungspegel / Sound Power Level

Kältemittel /  Refrigerant

Funktion nur Kühlung / Cooling only

65

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand / 

Stand-By Power Consumption

 Energy consumption Heating Mode 0,6 kWh / 60 minutes,  based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.



Entfeuchtungsleistung / Dehumidifying Volume l/h

Betriebstemperatur / Operating Temperature °C

Einstellbereich Temperatur im Kühlbetrieb/ Set Temperature Range Cooling Mode °C

Einstellbereich Temperatur im Heizbetrieb/ Set Temperature Range Heating Mode °C 15-25

max. Luftvolumenstrom / max. Air Flow Volume m
3
/h

Netzanschluss / Power connection

Nennstrom / Nom. Current A

Schalldruckpegel / Sound Pressure Level dB(A)

Gewicht / Weight kg

Abmessungen / Dimensions BxHxT / WxHxD mm

cm
Mindestabstand zu Wänden + Gegenständen /

Minimum distance to walls and objects

428x625x288

50

360

1/N/PE~ 220-240 V 50 Hz

3,9

50

26,5

17-30

5-35

1,25
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