Va r m e p u m p e r

Greenline D9
A+++

Nordens mest driftsikre varmepumpe

Indendørsdelen er i hvidt højglans design med afrundede hjørner, hvilket gør enheden slankere og mere diskret, til trods for Greenlines massive varmekapacitet.

Nordens til dato mest driftssikre varmepumpe i den høje energiklasse A+++, både i

køle- & varmefunktion, som rækker langt ind i fremtiden. Varmepumpen har fabriksgaranteret drift
o
helt ned til en udendørstemperatur på -30 C. Greenline D9 kan levere op til 4,5 kW varme, ved en
o
o
udendørstemperatur på -15 C og stadigvæk bevare en COP på 2,21 og selv ved -25 C har varmepumpen en ydelse på op til 2,9 kW i varme.
Stilhed!

Behagelig stilhed og bedst i sin lydklasse, med mindre end 20 dBA i

laveste kørsel. Samtidig har Greenline D9 det laveste udendørslydniveau på
markedet, som endda selvvalgt kan reduceres yderligere med 4 dBA, via dens
fjernbetjening.

Greenline D9 kører med det mest miljøvenlige kølemiddel R32, som er blevet fremtidens
valg indenfor kølemidler. R32 overholder de europæiske standarder.

Luftrenser dit indeklima via TOSHIBA plasma filter med flere filtreringstrin, for at slippe af

med røg gener, flere typer af lugte/støv og pollen partikler. Non-stick fladen er specielt belagt for at
sikre, at det afviser snavs og støv og dermed holder indeluften frisk og ren.

TOSHIBA – Din garanti for kvalitet

Innovation, effektivitet, høj pålidelighed, energibesparelser, med omtanke for miljøet.
Disse unikke værdier er kernen i alt, hvad TOSHIBA står for. I over 50 år har TOSHIBA ydet sine
kunder den garanterede præcision og ekspertise af bedste japanske kvalitet.
Den mest betydningsfulde udvikling, som ligger til grund for alle nutidens varmepumper er inverter
teknologien som blev opfundet af TOSHIBA. Denne har givet mulighed for at regulere varme- og
kølekapaciteten til enhver tid, ved at justere kompressorhastigheden i forhold til efterspørgslen.
Dette kombineret med TOSHIBA’s eksklusive dobbelt-roterende kompressor, garanteres optimal
ydeevne og stabilitet.

Greenline D9
A+++
Kontrol til fingerspidserne
Fjernbetjeningen er designet til at
være enkel og let at benytte
3-D luftstyring med 6 grundindstillinger leverer ubegrænset komfort og
maksimal luftstyring af rummet.
Gemmer louver-position efter
automatisk genstart.

8oC grundvarmestyring. Vælg frit
imellem 5 - 13oC.

Samkørsel med brændeovn/anden
opvarmningskilde.

Luftrensning via plasma filtre,
med flere filtreringstrin.

Ventilering - vælg hastighed samt
retningsregulering.

Lydreduktion af udendørsdel
med 4 dBA.

Øg besparelsen yderligere via
topbegrænsning af drift.

Ugetimer. Indstilling af tider og programindstillinger hver 24 timer.
Temperatur og tænd/sluk kan programmeres op til 4 forskellige indstillinger pr. dag.
Indstillingerne kan være tænd/sluk,
temperaturer, driftstilstand
og blæserhastigheder

Greenline D9 indeholder også TOSHIBA´s standardfjernbetjeningsfunktioner, herunder forudindstillede funktioner, strømvalg og økologik, for at reducere din el-regning,
komfort søvn for at optimere rumtemperaturen om natten og
hi-power for ultrahurtig opvarmning eller nedkøling.

Greenline D9 kan til en hver tid fjernbetjenes via hhv. WIFI
betjening eller SMS-styring, hvor du end befinder dig.
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Greenline D9

Greenline
D9 25

Greenline
D9 35

0,7 - 6,7 kW

0,7 - 7,7 kW

0,17 - 1,90 kW

0,17 - 2,40 kW

5 -13oC

5 -13oC

A+++

A+++

5,3 / 5,33

5,1 / 5,0

0,9 - 3,5 kW

0,9 - 4,1 kW

Optagende effekt køling

0,18 - 0,80 kW

0,18 - 0,98 kW

Energimærkning køling

A+++

A+++

SEER

9,00

8,90







17 - 30oC

17 - 30oC





dB(A)
20/44
47 (42)

dB(A)
21/44
49 (44)

HxBxD
293x851x270 mm
630x800x300 mm

HxBxD
293x851x270 mm
630x800x300 mm

220-240 Volt /50 Hz

220-240 Volt /50 Hz

Varme
Optagende effekt varme
Grundvarmedrift
Energimærkning varme
SCOP / COP
Køling

3D-luftstyring
Ugetimer
Temperaturindstilling
Power Select knap
Lydniveau:
Indedel
Udedel
Mål:
Indedel
Udedel
El-tilslutning

Forhandler:

