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Varmepumper 
monoblok luft/vand.

• Afprøvet efter den nye EN 14825.

• Gør det selv folk kan opstille og montere 
varmepumperne. Ellers har vi montører der
hurtig kan opstille og igangsætte.

• Er yderst effektiv og energibesparende i huse
med gulvvarme forår, sommer og efterår. 

• Kold vinter har varmepumpen elpatron for yderligere energitilførelse  
for frembringelse af varmeenergi   til dit eksisterende  centralvarmeanlæg.

• Kan kombineres med vores rapsoliefyr, pillefyr og andre vandbærende varmekilder .

Monteres direkte på eksisterende centralvarme.
Alle med centralvarmeanlæg i huse inklusive vores rapsoliefyrs kunder kan tilslutte
vores effektive monoblok varmepumper. Kølemiddel skal ikke efterfyldes da anlægget
er klar til montering til jeres centralvarmeanlæg. Ydelser fra 6kw,9kw,11kw til 15w
varmepumper.  

Beregn anlægsstørrelse.
Hvis dit hus er godt isoleret med et energiforbrug på´50Watt pr. m2 og dit hus er på
180m2 vil formlen være 180x50=9kw.

Rapsoliefyrs varmepumper stilles på ydersiden af husets væg på sikker grund fri for
snedriver, vand i flydende form og naturens blade og grene. Få lavet 2 huller gennem
husets væg eller på anden måde under henvisning fra vores montører/forhandlere eller
anden vvsfirma. Tilslut varmepumpens 2 studser til centralvarmeanlægget hvor vi anbe-
faler buffertank. Få elinstallatør til at tilslutte elektrisk fra varmepumpe til strøm.
Monter anlægget i henhold til medsendte betjeningsvejledning eller hent den på
www.rapsoliefyr.dk .

DATA  rapsoliefyrvarmepumper - se bagsiden.

Importør:                                                                                            Forhandler:



COMPRESSOR TOSHIBA SANYO MITSUBISHI

Model  lufttemperatur/udløb 
vandtemperatur AH-6AC-410DC AH-9AC-410DC AH-11AC-410DC AH-15AC-410DC

at A7/W35_ 5.8/1.4 8.95/1.5 10.6/2.6 14.6/3.5

at A7/W45_ 5.50/1.65 8.51/1.76 9.45/2.85 13.1/3.86

at A2/W35_ 4.83/1.40 7.97/1.45 9.02/2.57 12.7/3.6

at A2/W45_ 4.8/1.6 7.57/1.7 8.8/2.86 11.8/3.85

Max. strøm                   (A) 9,5 12 15 23

Elektrisk 230V/50-60Hz 230V/400V

Max.vand temperatur           (oC) 60

Drifts temperatur område     (oC) -25 ~ 43

Kølemiddel R410a

DC Inverter Rotary Twin Rotary
compressor(s)

varmeveksler Copper and Aluminum Fin

luftsstrøm     (m3/h) 2100 2400 2900 4000

Vand kredsløb varmeveksler pladevarmeveksler

Ind/ud rør DN20(3/4'') DN25(1'') DN25(1'')

Water 
gennemstrømning ≥0.8 ≥1.2 ≥1.8 ≥2

(m3/h)

Tilladt tryk ≤0.8MPa

Mål   >BxHxD   (mm) 855x635x335 850x850x310 880*1090*400 1016*1090*462

Mål pakke dimensions   BxHxD  

(mm) 985x745x410 985x980x410 1035**1190*508 1170*1180*530

Netto vægt                               (Kg) 45 64 95 140

Brutto vægt                              (Kg) 50 75 115 150

Støjniveau                            (dB(A)) 46 49 50 52

Varmekapasitet/ 
optaget effekt     
(KW)

Kølemiddel 
kredsløb
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