
–
 AirHome 600 
Luft til luft varmepumpe 



AirHome 600 luft til luft varmepumpe er let at bruge og 
spækket med smart teknologi, der gør dit liv lettere og 
reducerer energiforbruget. Pumpens integrerede funktioner 
hjælper med at forbedre anlæggets langsigtede ydeevne. 
AirHome er en varmepumpe for folk, der ikke ønsker at tænke 
på opvarmningen af boligen i hverdagen.

–
En varmepumpeløsning
der passer sig selv

SLIP FOR AT TÆNKE OVER DET
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

WiFi styring
•  Med AirCloud Home app'en kan du styre 
    temperaturen uanset om du er hjemme eller 
    ude af huset.
•  App'en giver dig også mulighed for at holde 
    styr på pumpens energiforbrug.

SleepSense
Sleep-funktionen registrerer, når du sover og 
justerer temperaturen i soveværelset, så du får 
en behagelig nattesøvn og sikrer lavest muligt 
energiforbrug.

Fordeler luft i dit rum
AirHome giver en effektiv luftfordeling med en 
kastelængde på op til 24 m. Med den lodrette 
og vandrette udblæsningsfunktion får du en 
høj grad af komfort og en gennemgående god 
og ensartet temperatur, uanset hvor du er i 
rummet

Smart Eco rumføler
Den indbyggede rumføler registrerer, om der er 
bevægelse i rummet og skruer ned for effekten 
for at reducere energiforbruget, når du ikke er 
der.

Lydsvag

Specielt buede ventilatorblade 
reducerer lydniveauet, når de 
skærer gennem luften.

0,5°C temperaturkontrol

Indstil temperaturen i trin på 
0,5°C interval.

Flere timere

Ved hjælp af AirCloud Home kan 
du indstille varmepumpen med 
op til 6 forskellige On/Off tider og 
temperatur-indstillinger tilpasset 
din hverdag 

Gem dine favorit indstillinger

Gem dine yndlingsindstillinger 
og aktivér hurtigt din mest 
brugte kombination af tilstand, 
temperatur og blæserhastighed 
med en knap på fjernbetjeningen.



FrostWash
Over tid kan der ophobes støv og snavs i din varmepumpe, hvilket reducerer mængden af luft, der kan strømme 
gennem den, og gør den mindre kraftfuld over tid. Hitachi FrostWash-teknologien renser pumpen og hjælper med at 
opretholde ydeevnen af din AirHome 600 luft til luft varmepumpe i mange år frem.

Stresstestet
Alle varmepumper fra Hitachi er stresstestet for ekstreme 
belastninger. Derudover kombinerer det unikke  
SafeGuard-system elektrisk og mekaniske funktioner, 
der beskytter udedelen mod ekstremt vejr og elektriske 
spændingsudsving.

Eksklusive funktioner til bedre indeklima
 
Takket være forfilteret, anti-virus filteret, varmeveksler-
renseren og Aqtiv Ion-ionisatoren 
neutraliserer AirHome 600 forurenende 
stoffer som virus, bakterier og lugte og 
skaber et sundere og renere indeklima. 
Læs mere på kinnan.dk. 

VIRUS BAKTERIE LUGT ALLERGENER

99% 99% 90% 99%
reduktion reduktion reduktion reduktion

KOMFORTABEL HELE ÅRET RUNDT
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vinter eller sommer - selv med ekstreme temperaturer vil AirHome 600 
sørge for at skabe en ideel atmosfære og et godt indeklima. Med den 
perfekte vedligeholdelsesvarme funktion kan du holde en jævn og 
frostfri temperatur, hvilket gør pumpen perfekt til sommerhuset eller 
garagen. 

Kompakt og diskret model
Ultrakompakt. Med kun 78 cm i bredden er AirHome 600 
en af markedets mest kompakte indedele, hvilket gør den 
meget nem at placere og installere. Den kan for eksempel 
let monteres over en dør.

SKABER ET SUNDERE OG RENERE INDEKLIMA
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



–
Produktinformation
AirHome 600 

Kinnan a/s forbeholder sig copyright samt ret til eventuelle trykfejl.

Kontakt din lokale forhandler for mere information 

Importør. Kinnan a/s, Sindalsvej 33-35, 8240 Risskov -  Tlf. 8617 8700 www.kinnan.dk
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LUFT TIL LUFT VARMEPUMPE

UDEDEL RAC-VJ35PHAE RAC-VJ42PHAE

Varmeeffekt (Min - Max)                   kW                                             09 - 5,0                     1,7 - 6,0          

SCOP*                    SCOP            A++ / 4,9                                     A++ / 4,6       

Varmeeffekt (Nominel)                   kW                  4,20                         5,40             

Effekt ved -7°C                   kW                  3,95                         5,30       

Køleeffekt (Min - Max)                   kW              0,9 - 4,0                                          1,7 - 5,0         

Dimensionerende effekt                   kW                  3,50                         4,20          

SEER                    SEER         A+++ / 8,5                                               A++ / 7,5      

Køleeffekt (Nominel)                   kW                  3,50                           4,20             

Dimensioner (B x H x D)                                                 mm     780 x 280 x 227          780 x 280 x 227

Vægt                    kg                  8,6                                                              8,8           

Luftflow (Max)                   m3 / h                                                680                                                       720                         

Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)                   dB(A)                              26 - 27 - 36 - 42 - 44      27 - 31 - 39 - 44 - 46                          

Lydniveau (PWL)                   dB(A)                   57                           60                                         

Dimensioner (B x H x D)                   mm                                       750 x 548 x 288                                  792 x 600 x 299                              

Vægt                     kg               31,6                      39,5            

Lydniveau - Varme                   dB(A)                   49                          51                                          

Lydniveau - Køl (SPL)                    dB(A)                   48                          50           

Anbefalet sikring                   A                   13                          13           

Laveste garanterede driftstemp. (Varme/Køl) °C                                                   -35 / -10    -35 / -10                   

Rørstørrelse                               tommer                        1/4” - 3/8”  1/4” - 1/2”             

Max. rørlængde                                                 m  20          20                         

Max. højdeforskel   m                                10          10                    

El tilslutning    V / Fase / Hz                  220-240 / 1 / 50                          220-240 / 1 / 50                

                          

Kølemiddel         Væske                               R32        R32                        

GWP                                                           675        675                        

                                       Vægt          kg                                             0,87        1,05                       

             CO2-ekvivalenter            ton                               0,59        0,71                             

             Vægt  kg / m                                0  / 20         0 / 20                       

             CO2-ekvivalenter ton                                   0            0                      
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INDEDEL RAK-VJ35PHAE RAK-VJ42PHAE
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Fyldningsmængden

Max. påfyldningsmængde/
længde

GWP / CO2 EKVIVALENTER


