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ULISSE

PORTABEL
LUFTKONDITIONERING              4 kW
I delat system med slangförbindelse



AEROQUIP

ULISSE
Portabelt luftkonditioneringsaggregat med mycket enkel och snabb 
installation. Utförande i delat system samt försedd med en DC-Inverter 
kylkompressor. Detta medger en energieffektiv drift och är den perfekta 
lösningen som t ex installation i lägenheter och temporära lokaler där 
fasta installationer inte kan användas. 

Med AEROQUIP snabbkopplingar, för slangförbindningen mellan 
ute- och innedel, blir sammankopplingen förenklad. 
Utomhusdelen är mycket liten och kan placeras på balkong eller hängas 
på vägg med medöljande hållare.

• Drift med endast kyla och DC-Inverter kompressor
• Golvmodell med ett djup av endast 24 cm gör den lättplacerad
• Liten utomhusdel, speciellt konstruerad för placering på balkong eller

under fönster på vägg utomhus
• Automatisk överföring av kondensvatten till utomhusdel
• Infraröd fjärrkontroll med timer för  inställning upp till 24 tim. samt

week-end, nattinställning, start av luftkonditionering eller avfuktning
samt endast fläktdrift. Digital temperaturjustering och kontroll av 
rumstemperatur via specialgivare inuti fjärrkontrollen.

• Dubbel temperaturgivare (i fjärrkontroll/inomhusdel)
• “I Feel “-Funktion
• Avfuktningsfunktion
• Tre valbara fasta fläkthastigheter via fjärrkontroll samt automatisk hastighet

tack vare DC Inverterkompressorn  

• Returluftintag framifrån vilket medger placering mot vägg
• AEROQUIP Snabbkopplingar för enkel ihop- /frånkoppling av utomhusdelen

vid ev. flytt eller omplacering 
• Justerbara luftriktare för bästa spridning av den utblåsande luften
• Tvättbara returluftsfilter
• Automatisk återstart efter strömavbrott
• Elektroniskt skyd mot övertryck i köldmediesystemet
• Hög effekt med dubbel rotationskompressor
• Tillbehör för montage av utedel mot vägg medföljer leveransen
• Som tillbehör finns förängningskit mellan inomhus- och utomhusdel (2 och 4 m)

SEER (Säsongseffektivitet) 5,2

Energieffektklass A

Årlig årsförbrukning (ca.) kWh 250

Luftlomsättning (max-med-min) m3/h 400-375-335

Avfuktning  l/h 1,9

Fläkthastigheter (Inomhus / Utomhus) antal 3 + Auto / 1

Ljudtrycksnivå inomhus (max-med-min) dB(A) 37-36-34

Ljudtrycksnivå utomhus (max) dB(A) 42

Spänning  V/Ph/Hz 230/1/50

Max. energiförbrukning W 1.600

Köldmedium R32

Standard slanglängd mellan
inne-/utedel  m 1,5

Slangförlängningar (tillbehör)         m 2-4

Max. Höjdskillnad utedel över innedel m 1,2

Max. Höjdskillnad utedel under innedel m 5,2

Nettovikt Innedel / Utedel kg 44/15

Dimensioner Innedel  (H x B x D) mm 790 x 580 x 245

Dimensioner Utedel  (H x B x D) mm 490 x 525 x 250

Tekniska data

Kyleffekt kW 4,00

ERP Ecodesign - EN14825
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