
Arbetsområde °C

Tekniskt

Inomhusdel

Läckage av köldmedium bidrar till klimatförändringen. Köldmedium med lägre global uppvärmningspotential (GWP) skulle vid läckage ge upphov till mindre global uppvärmning än ett köldmedium 
med högre GWP. Den här apparaten innehåller ett köldmedium med GWP motsvarande 3. Det betyder att om 1 kg av köldmediet skulle läcka ut i atmosfären, skulle påverkan på den globala 
uppvärmningen vara 3 gånger högre än 1 kg CO2 under en hundraårsperiod. Försök aldrig själv montera isär produkten eller mixtra med köldmediekretsloppet. Rådfråga alltid en fackutbildad person.

Fotnoter

1

Modell Polario 7000 BTU Polario 9000 BTU

Teknisk data

Köldmedium / GWP1 R290 / GWP 3 R290/ GWP 3

17/35 17/35

Kyla

Energiklass

EER

A A

2.6 2.6

Luftflöde 272/211 295/0/205m3/h

Inomhusdel

Dimensioner HxBxD mm 634 x 329 x 318

Vikt kg 21,5

Ljudtrycksnivå dB(A) 51.9/47.9

703 x 355 x 345

24,7

52/0/47.5

Strömförsörjning Ø / V / Hz 1-fas / 220-240 / 50 1-fas / 220-240 / 50

Köldmediemängd g 140 170

Säkring 10 10A

MPPHA-07CRN7-QB6 MPPHB-09CRN7-QB6-N

Ljudeffektsnivå inomhusdel dB(A) 63 63

Dimensionerad kylkapacitet 2.0 2.6kW

Yta att kyla m2 9-25 12-37



7000 & 9000 BTU

Polario 7000 BTU



Smidig svalka med en portabel AC
En portabel AC är ett perfekt sätt att 

skapa en behaglig inomhustemperatur 

under varma sommardagar. Polarios 

portabla AC BTU är en stilren och 

smidig AC som passar perfekt för 

lägenheter men också mindre hus. 

Flytta runt enheten i rummet och låt 

en behaglig svalka ta över rummet. 

Anpassningsbar kyla
Med ett brett temperaturspann

mellan 17 - 35°C är det enkelt att hitta 

den perfekta temperaturen för just din 

bostad. Polario BTU kan dessutom köras 

i två olika fläkthastigheter vilket gör att 

du enkelt anpassar svalkan efter dina 

behov. När Polario BTU körs på högsta 

fläkthastighet mäter ljudnivån endast 

till låga 52 db(A), vilket kan jämföras 

med en ljudnivå på ett normalt samtal.

Funktioner & tillbehör
Förutom en tillhörande fjärrkontroll som 

du enkelt styr enheten med har Polario 

BTU dessa funktioner och fördelar:

• Låg ljudnivå

• Hjul för enkel förflyttning

• Flera fläkthastigheter

Portabel AC Temperaturspann
17 - 35 °C

MIljövänliga
köldmediumet R32

Fönsterkit ingårFjärrkontroll ingår

Miljövänligare köldmedium
Polarios portabla AC kyler ned ditt 

hem med köldmediet R290 som 

har en mindre påverkan på klimatet 

än traditionella köldmedium.

Fönstertätning ingår
Tillsammans med paketet kommer 

det även ett tillhörande fönsterkit 

som är till för att skapa de bästa 

förutsättningarna för enheten. 

Fönstertätningen hjälper till att 

bibehålla den kalla luften i rummet 

som ska kylas ned samtidigt som den 

ser till att ingen varm luft kommer in 

från öppningen av frånluftsslangen.

Polario 9000 BTU


