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DANE TECHNICZNE AA 5,5 PERFORMANCE

Wydajność cieplna max 5500 W 

Wydajność chłodnicza max 4000 W 

SCOP 4,7 (A) / 3,7 (C)

Klasa energetyczna  A++ (Umiarkowany)

Moc napędowa przy 
ogrzewaniu

min 120/ max 1400 W 

Moc napędowa przy 
chłodzeniu

min 120/ max 1400 W

Zakres pracy - ogrzewanie -20° C - +24° C 

Zakres pracy - chłodzenie -15° C - +47° C 

Max przepływ powietrza – jedn. wew. m3/h 750

Max przepływ powietrza – jedn. zew. m3/h 2400

Rozmrażanie według zapotrzebowania Tak

Przewód grzejny tacy ociekowej Tak

Podgrzewanie spreżarki Tak

Elektroniczny zawór rozprężny Tak

Kompresor Inverter 

Głośność (EN12102 )  jedn. wew. 55 dB(A) 

Głośność (EN12102 ) jedn. zewn. 63 dB(A) 

Ciśnienie akustyczne jedn. wew.  (min-max) 26-43 dB(A) 

Ciśnienie akustyczne jedn. zew.                             54 dB(A) 

Waga jednostki wewnętrznej                                  11 kg 

Waga jednostki zewnętrznej                                   43 kg 

Rury chłodnicze                                                           ½ oraz ¼

Czynnik chłodniczy R410A, 1,3 kg

Wymiary jedn. wewnętrznej Sz x Wys x Gł         866 x 292 x 209 mm 

Wymiary jedn. zewnętrznej Sz x Wys x Gł           899 x 596 x 378 mm 

Zasilanie elektryczne 230 Volt, 50 Hz

Zabezpieczenie prądowe 10A

Wymagane zabezpieczenie różnicowo-prądowe
Gaz chłodniczy ma GWP powyżej 150
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Najlepsza w teście pomp ciepłaW teście w Norwegii przeprowadzonym przez 
Konsumentverket oceniającym pompy ciepła, 
urządzenie AA 5,5 Performance zwyciężyła we 
wszystkich testach!

Zaawansowana automatyka  
AA 5,5 Performance ma sprężarkę o zmiennej wydajności, 
która reguluje ilość dostarczanego ciepła. Rozmrażanie 
odbywa się automatycznie według zapotrzebowania. 
Zapewnia to maksymalną wydajność i oszczędność.

Zdalne sterowanie ogrzewaniem
Pompa ciepła jest wyposażony w funkcję utrzymania ciepła. 
Pozwala to utrzymać stałą temperaturę oraz niską
”antyzamrożeniową” (min. + 8 ° C), np w twoim domku letniskowym 
w okresach, gdy nie jest on zamieszkany. Funkcja Wi-Fi zapewnia 
zdalne sterowanie poprzez smartfon lub tablet.

Wysoka efektywność 
SCOP czyli efektywność sezonowa należy do najwyższej klasy. 
SCOP pomaga klientowi porównać pompy ciepła według ich 
efektywności. Kraje skandynawskie należą do zimnego klimatu 
(zimny / C), z wyjątkiem Danii, która zaliczana jest do klimatu 
umiarkowanego (umiarkowany / A).

Efektywność sezonowa daje obraz wydajności pompy ciepła. 
AA 5,5 Performance ma SCOP A - 4,7  oraz SCOP C - 3,7. 
Tak wysoka wydajność daje krótki okres zwrotu inwestycji. 

AA 5,5 Performance dostarcza ciepło bardzo wydajnie przez co zapewnia znaczne 
oszczędności w ogrzewaniu. AA 5,5 Performance jest wyposażona w sprężarkę o zmiennej 
wydajności, dzięki czemu dostarcza dokładnie tyle ciepła ile jest potrzebne.
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