
POWER FLOOR  
Energivenlig og højeffektiv varmepumpe til både varme og køl

Det naturlige valg, hvis du ønsker en varmepumpe, der har et 
meget lavt energiforbrug, men som ikke går på kompromis med 
hverken komfort eller effektivitet i både varme- og køledrift



DIN FORHANDLER:

POWER FLOOR R32 QZA12D8S QZA18D8S
Varmekapacitet kW 4,50 (1,00-5,60) 5,00 (2,20-5,74)

SCOP / Energimærke 4,3 / A++ 4,0 / A++

Varmekapacitet ved -7 °C kW 4,1 4,1

Varmekapacitet ved -15 °C kW 3,5 3,3

Kølekapacitet kW 3,52 (1,50-5,00) 4,80 (2,64-4,98)

SEER / Energimærke 7,7 / A+++ 6,1 / A++

Årligt energiforbrug (køl / varme) kWh 160/961 275/1370

Strømforsyning 220-240V / 50-60Hz, 13 A 220-240V / 50-60Hz, 16 A

Rørstørrelse '' (1/4" x 3/8") (1/4" x 1/2")

Fyldning, R32 kg (m) 0,87 (5m) 1,15 (5m)

Maks. rørlængde m 25 30

Min. rørlængde m 3 3

Maks. højdeforskel m 10 20

Efterfyldning g/m 12 12

Driftsområde (køl / varme) °C -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24

Indedel 42QZA012D8S 42QZA018D8S

Lydtrykniveau (høj/med./lav/stilledrift)* dB(A) 43/41/35 42,5/39/35

Luftflow (høj/med./lav/stilledrift) m^3/h 530/480/360 560/480/400

Vægt kg 14,2 14,8

Mål (BxDxH) mm 700×210×600 700×210×600

Udedel 38QUS012D8S 38QUS018D8S

Lydtrykniveau dB(A) 56 57

Luftflow m3/h 2000 2000

Vægt kg 34,7 33,7

Mål (BxDxH) mm 800×333×554 800×333×554

Officiel importør: H. Jessen Jürgensen A/S • Tempovej 18-22 • DK2750 Ballerup

Indbygget LED display
Aflæsning af temperatur, aktiverede funktioner  
og eventuelle fejlkoder er let tilgængeligt og overskueligt 

Stilledriftsfunktion
Aktivér stilledriftsfunktionen, og du hører ikke varmepumpen i drift 

Turbofunktion
Du opnår den ønskede temperatur hurtigst muligt

8°C-funktionen
Varmepumpen holder rumtemperaturen på 8 °C i varmedrift

Auto genstart
Varmepumpen starter automatisk op med  
gendannede indstillinger efter strømafbrydelse

Sleepfunktion
Driften tilpasses, så du har en behagelig temperatur hele natten 

“Follow me“-funktion
Varmpepumpen tilpasser sig temperaturføleren i fjernbetjeningen istedet for 
temperaturføleren i selve varmepumpen

Timerindstilling
Du indstiller, hvornår du har behov for, at varmepumpen skal starte og stoppe

Miljørigtig
R32 kølemiddel med lav GWP (Global Warming Potential)

WIFI eller SMS modul (tilkøb)
Du kan styre og overvåge varmepumpen uanset, hvor i verden,  
du befinder dig. Modulerne giver dig mulighed for ugeprogrammering

Carrier QZA

*Lyddata opgivet ved køledrift


