
Nebula Compact
Mest effektive varmepumpe i A++ klassen

Ultimativ komfort



Dit hjem. Helt forvandlet.

Ud over at være den mest kompakte model 
i A++ klassen er Nebula Compact samtidig 
så højtydende, at den faktisk er den mest 

varmeffektive varmepumpe i hele A++ klassen.

Det betyder masser af komfort til dit hjem.
Og den indbyggede WiFi er bare prikken over i’et.



Med klassens mest lydsvage udedel 
undgår du at genere naboerne. Og dig selv 
når du er udenfor. Istedet kan du glæde 
dig over den energivenlige opvarmning og 
høje komfort til dit hjem.

Mest lydsvage udedel i A++

Bare fordi man er lille kan man godt yde 
stort, og det er lige hvad Nebula Compact 

gør. I hele A++ klassen er den faktisk den 
mindste model. Det betyder høj komfort 
til dit hjem, i et diskret og stilfuldt design.

Mest kompakte i sin klasse

Den høje SCOP-varmeydelse kombineret med 
det mest kompakte design i hele klassen gør 
Nebula Compact til den mest varmeeffektive 
varmepumpe i A++ klassen. Den giver dig 
al den varme du skal bruge men i et mere 
kompakt design, som ikke fylder på væggen.

Mest varmeeffektive i A++ klassen



Nebula Compact

haiervarmepumper.dk
Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel.
Der tages forbehold for trykfejl.
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Inde- og udedel med korrosionsbeskyttet 
varmeveksler (Blue fin coat). 
Energioptimeret afrimning med 
varmelegeme i udedel.

3D AirFlow
Distribuerer automatisk luften i 3 
forskellige retninger, så varmen 
fordeles jævnt i hele rummet.

Energi- og miljøvenlig
Nyt miljø- og energivenligt R32 
kølemiddel som er mere effektivt 
end traditionelle kølemidler.

Størrelse og Design
A++ klassens mindste indedel 
men samtidig højeste SCOP for 
sin størrelse.

Quiet-Funktion
Reducerer lydniveau i både inde- 
og udedel for yderligere støjsvag 
drift.

3M Luftrensningsfilter
Bidrager til sundere indeklima. 
Renser luften for støv, hår, pollen, 
svampesporer, røg og bakterier.

Indbygget Wi-Fi + Gratis app
Til fjernstyring af Nebula 
Compact samt til timerfunktioner 
og søvnprogram.

Nebula Compact 25 Nebula Compact 35

Varme

Varmekapacitet, Nominel (min-max) 3,6 (0,8 - 6,0) kW 4,5 (1,0 - 6,0) kW

Energiklasse A++ A++

SCOP-Værdi 4,6 4,6

P-design 2,5 2,8

Udendørs temperaturområde -15 ~ 24°C -15 ~ 24°C

10°C Varmefunktion Ja* Ja*

Frostsikring i udedel Ja Ja

Køling

Kølekapacitet, Nominel (min-max) 2,6 (0,8 - 3,9) kW 3,5 (1,0 - 4,5) kW

Energiklasse A+++ A+++

SEER-Værdi 8,5 7,8

Udendørs temperaturområde -10 ~ 43°C -10 ~ 43°C

Generelt

Indbygget Wi-Fi styring m. gratis App Ja* Ja*

Korrosionsbeskyttelse (Blue fin belægning) Ja, både inde- og udedel Ja, både inde- og udedel

Lydtryksniveau Indedel: 20 - 36 dB(A) Indedel: 22 - 39 dB(A)

Udedel: Max. 48 dB(A) Udedel: Max. 49 dB(A)

Lydeffektniveau Indedel: 54 dB Indedel: 56 dB

Udedel: 59 dB Udedel: 61 dB

Forsyning 1 fase, 230V, 50Hz (forsyn til udedel) 1 fase, 230V, 50Hz (forsyn til udedel)

Dimensioner, Indedel (Liter / L x D x H) 48 L    /    855 x 200 x 280 mm 48 L    /    855 x 200 x 280 mm

Dimensioner, Udedel (Liter / L x D x H) 135 L    /    780 x 290 x 597 mm 135 L    /    780 x 290 x 597 mm

Vægt, Indedel / Udedel 10 / 35,5 kg 10 / 35,5 kg

Maksimal rørlængde (fabriksfyldt) 7 m (15 m) 7 m (15 m)

Maksimal højdeforskel 10 m 10 m

Kølemiddel (Mængde / CO₂eq-T / GWP) R32 (800 g / 0,54 / 675) R32 (900 g / 0,54 / 675)

Kølerørsdimensioner 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8”

855 200

280

840 345

597

780 310

*10°C Varmefunktion kræver ekstra modul for brug i App.


