
Carrier NORDIC R32
Kraftig opvarmning selv ved -25°C 
i udetemperatur



Generel Information

Primær Specifikationer



Ultrahøj energieffektivitet

Designet varmeveksler med Φ7 

og Φ5 hybrid rør som give en 
bedre ydeevne, hvilket er 10% 
mere end den konventionelle 
varmeveksler

Den førende 
energieffektivitetskompressor 
som er kerneelementet i 
teknologien.

Optimeret luftudløbsdesign hjælper 
energieffektiviteten



Opvarmning ved lav udetemperatur

Den avancerede inverter teknologi kan modstå 
de mest ekstreme vejrforhold. Du kan nyde 
behagelig varmluft, selvom udetemperaturen 
er så lav som -25°C



Køling ved lav udetemperatur

I kølefunktionen ved lav udetemperatur vil 
udedelens ventilatorhastighed automatisk ændre 
sig i henhold til kondensatortemperaturen, og 
anlægget kan derfor køre jævnt ned til en 
udetemperaturen så lav som -25°C



Komfortabel luftmængde

Tilbyder den mest komfortable luftmængde med en blæserhastighed som automatisk kan stille sig fra 1% 
til 100%. Varm luft blæses ned til tæerne, så du føler varmen i hvert hjørne af rummet. Kølig luft hen ad 
loftet, som giver en  mere homogen afkøling rundt i rummet og derved udgår man følelsen af træk



Konventionelle

anlæg

Carrier 

QHP Serie

108mm

Carrier 

QHP Serie

94mm

Konventionelle

anlæg

Langt luftflow

Luftudblæsnings designet er 
110mm bredt, 25% større end 
konventionelle anlæg

Ventilatorhjulet er 108mm bred, 
meget større end konventionelle 
anlæg som normalt er φ82 ~ 
94mm.

Stærk luftflow

Stærk og lang luftflow



Intelligent ”eye”

Luftflowet blæser væk fra 
personer

Luftflowet følger personer og deres bevægelser

Det intelligente øje indeholder to funktioner. 
Disse to funktioner vælges via fjernbetjeningsknappen. 



Intelligent ”eye”

Tryk på knappen ”Intelligent Eye” en gang for at aktivere at 
luftflowet følger personerne i rummet. Blæserhastigheden 
bestemmes automatisk og swing af lamellerne er aktiveret.

Tryk igen for at stoppe og aktivere at luftflowet blæser væk fra 
personerne i rummet. Blæserhastigheden bestemmes 
automatisk og swing af lamellerne er deaktiveret i en position 
som blæser væk fra personerne. 

Tryk tredje gang for at stoppe funktionen helt.



Intelligent ”eye”

Det intelligent øje kan også hjælpe med at opnå en højere besparelse ved 
at kunne aktivere energispare tilstand, når folk er væk i længere tid.

Når du er væk i mere end 30 minutter, 
sænkes frekvensen på kompressoren 
automatisk for at spare energi

Når du er væk i 2 timer, 
slukker anlægget automatisk 
ned

Når du vender tilbage til rummet, 
tænder anlægget automatisk op igen i 
samme tilstand



Komfortabel luftfugtighed

Med smart sensorteknologi der ikke kun registrerer 
temperaturen, men også detekter fugtighedsniveauet i 
rummet. Gennem smart APP kan du tilpasse dit mest 
komfortable fugtighedsniveau, der gælder fra 30% -90%

Power Mode

2805ml/h

Normal Mode

1757ml/h

DIY Mode



Komfortabel – Automatisk lysfølsom visning

Enheden har en indbygget lyssensor til at detektere det omgivende lys. Når lyset er 
slukket, vil displayets lysstyrke falde gradvist ned, sparer energi og giver en mere 
behagelig lysfornemmelse.



Andre funktioner og features

- Indbygget varmelegeme i bundbakken på udedelen, som forhindre opbygning af is ved afrimning under lav udetemperatur. 
Dette gør at NORDIC R32 er specielt velegnet til det nordisk klima

- Indbygget WiFi, som giver mulighed for styring og overvågning af varmepumpen selvom man ikke er hjemme

- LED display som normalt viser temperaturen på indsugningsluften. Når du ændrer indstillingstemperaturen vises dette kort i 
displayet, så du ved at anlægget har modtaget indstillingen. Hvis nogle specielle funktioner er aktiveret eller hvis der er en 
fejlkode vises dette i displayet

- 8°C funktion. Anlægget vil holde en rumtemperatur på 8°C i varmedrift. Når funktionen er aktiveret viser displayet symbolet 
FP 

- Follow me funktion. Anlægget vil regulere efter temperaturen omkring fjernbetjeningen og ikke som standard fra 
indsugningsluften. Dette vil optimere rumtemperaturen omkring dig og sikre maksimal komfort. Fjernbetjeningen sender 
signal til indedelen hvert 3 minut med målte temperatur

- ON/OFF timer funktion. Ved hjælp af fjernbetjeningen kan du indstille et klokkeslæt hvornår du gerne vil have anlægget skal 
enten tænde eller slukke, eller begge dele

- Eco funktion kan kun bruges i køledrift. Laveste indstillingstemperatur bliver 24°C og auto ventilatorhastighed, efter 8 timer i 
denne funktion går anlægget tilbage til forrige driftstilstand



Andre funktioner og features

- Turbo funktion. Anlægget arbejder ekstra hårdt for at nå den indstillet temperatur på kortest mulig tid, dog max 15 minutter

- Sleep funktion. Når denne funktion er aktiveret vil den indstillet temperatur blive forøget med 1°C hver time i 2 timer hvis 
anlægget står i køledrift. Hvis anlægget står i varmedrift vil den indstillet temperatur blive sænket med 1°C hver time i 2 timer. 
Efter de 2 timer skifter ventilatorhastigheden til laveste blæser hastighed. Efter 8 timer i denne funktion slukker anlægget.
Funktionen bruges normalt til nattetimerne og er med til at give en større energibesparelse uden at gå på kompromis med 
komforten

- Self Clean funktion. Luftbårne bakterier/mug kan vokse i den fugt, der kondenserer omkring indedelens varmeveksler. Når 
funktionen Self Clean bliver aktiveret, rengøre dette automatisk varmeveksleren for fugt og bakterier. Efter rengøring slukker 
anlægget selv. Du kan bruge Self Clean funktionen så ofte som du vil 

- Lock funktion gør det muligt at låse fjernbetjeningen så f.eks. andre ikke kan skifte driftstilstand, indstillingstemperatur osv. 
Funktionen aktiveres ved at holde Turbo + Self Clean knapperne inde samtidig i et sekund. Man deaktivere funktionen på 
samme måde. 

- LED funktionen gør det muligt at slukke og tænde for lyset i displayet

- Auto genstart efter strømafbrydelse. Hvis strømmen går tænder anlægget automatisk op igen i samme tilstand som inden 
strømafbrydelsen



NORDIC R32  indedel

Mål indedel (B x D x H) mm 895 x 248 x 298
Lydtryk (stilledrift / lav / med. / høj) dB(A) 21 / 24 / 38 / 41



NORDIC R32 udedel

Mål udedel (B x D x H) mm 800 x 333 x 554
Lydtryk dB(A) 58


