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DET SNABBASTE OCH BEKVÄMASTE SÄTTET

       ATT FÅ ETT SVALT INOMHUSKLIMAT

Det fullvuxna aggregatet
    - i det lilla formatet

Vi har grejerna som håller alla kalla



Tekniska data:

Våra portabla luftkonditioneringsaggregat
Flipperice är idealisk för kontoret, villan,
fritidshuset eller husvagnen.

Flipperice aggregaten är försedda med hjul och har
låg vikt som gör dem mycket lätta att flytta mellan
olika rum eller till andra platser där man vill ha det
svalt och skönt eller avfukta. Det kompakta forma-
tet och den snygga formgivningen gör också att de
passar in i alla miljöer.

Flipperice aggregaten är mycket lättskötta från
den tydliga manöverpanelen. Därifrån ställs
önskad rumstemperatur in på ett enkelt sätt.

GER DIG  SVALKA - DÄR DU VILL HA DEN
Du placerar det helt enkelt i det utrymme där du vill
ha en riktigt skön temperatur. Ansluts enkelt till ett
jordat 230 VAC stickproppsutag.

 

 

Modell Flipperice 7100 8400 
Kyla kW 2,0 2,5 Effekt 
Tillförd kW 0,59 0,63 

Spänning V/~/Hz 220/1/50 
Rek. säkring A, Trög 10 
Luftomsättning m³/h 260 
 Bredd mm 350 
 Mått  innedel   Höjd mm 700 
                      Djup mm 320 
 Bredd mm 360 
 Mått utedel  Höjd mm 310 
 Djup mm 230 
Slanglängd  m 2,4 
Ljudnivå  inne dB(A) 43 45 
 ute dB(A) 55 
Vikt  Totalt Kg 33 
Köldmedium typ R134a 
Fyllningsmängd Kg 0,510 

Kyleffekt baserad på utomhustemp. +35°C torr, inomhustemp. +27°C torr / +19°C våt.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyrbladet                        20030410 FH/EG

Aggregatet kan även användas för att torka ut
oönskad fukt samt förkorta torktiden i tvättstugan
och badrummet.
(effektiv avfuktning med inne- och utedel i samma rum).

Kondensvattnet samlas i en lättåtkomlig behålla-
re i inomhusdelen en indikeringslampa tänds när
behållaren är full. Alternativt kan slang anslutas
till avlopp.
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