
KÜTA VÕI JAHUTA
ÕHKSOOJUSPUMBAGA

Nüüd saadaval uued hea hinnaga LUNA seeria 
inverteriga õhksoojuspumbad

Uutel mudelitel on tehases paigaldatud 
NORDIC talvevarustus

®



LUNA - 9 LUNA - 12

NMS9A-09HRDN1-QC2 NMS9A-12HRDN1-QC2

Nom. küttevõimsus (min-max) kW 2,9 (0,9-3,4) 3,8 (1,0-4,2)

Nom. jahutusvõimsus (min-max) kW 2,6 (0,9-3,0) 3,5 (1,1-4,0)

Elektritoide V, Hz 220-240, 50 220-240, 50

Voolutarve kütmisel W 810 (270-1160) 1050 (300-1425)

Voolutarve jahutamisel W 820 (270-1100) 1090 (300-1350)

Voolutugevus kütmisel A 3,7 (1,2-5,2) 4,6 (1,3-6,2)

Voolutugevus jahutamisel A 3,8 (1,2-5,0) 4,8 (1,3-5,9)

EER (jahutustegur) W/W 3,22 3,23

COP (soojustegur, kasutegur) W/W 3,62 3,63

Energiaklass A/A A/A

Müratase toas kiirusel(väike/kesk/suur) dB(A) 26/33/37 28/34/39

Müratase välisosas dB(A) 52 52

Siseosa laius/kõrgus/sügavus mm 710x250x190 790x265x198

Välisosa laius/kõrgus/sügavus mm 660x540x255 660x540x255

Kaal siseosa/välisosa kg 7,5/27,5 9/29

Torustiku mõõdud mm/" Ø6,35 - Ø9,35 / ¼" - ⅜" Ø6,35 - Ø9,35 / ¼" - ⅜"

Soovitatav ruumi pindala kütmisel m²  kuni 60 kuni 80

Soovitatav ruumi pindala jahutamisel m²  kuni 30 kuni 40

Tööpiirkond C0 -15 - +40 -15 - +40

Tehases paigaldatud talvevarustus NORDIC NORDIC

NORDIC VARUSTUS - spetsiaalne varustus, mis tagab kõva paka-

sega Põhjamaades seadme oluliselt suurema töökindluse ja piken-

dab seadme eluiga.

NORDIC VARUSTUS KOOSNEB välisseadme põhjasoojenduskaab-

list, kompressori õlisoojenduskaablist ja juhtimiskeskusest, mis regu-

leerib kaablite tööd vastavalt välistemperatuurile, et vältida jäätu-

mist ja külmkäivitusi. Soojenduskaablid tagavad kiire sulatusvee 

äravoolu ja hoiavad kompressoris õli soojana.

INVERTERIGA KOMPRESSOR TAGAB SUUREMA SÄÄSTU

Luna õhksoojuspumpade südameks on Jaapani fi rma TOSHIBA kvaliteetsed 

DC inverteriga kompressorid, mis on Põhjamaade kliimas aastate jooksul 

tõestanud oma töökindlust.

Ametlik esindaja ja maaletooja/hulgimüük:

NORDCEL CLIMATE OÜ

Töökoja 1, 11313 Tallinn

Estonia     www.nordcel.ee

AKTIIVSÖE FILTER - aktiivsöe ja elektrostaatiline fi iber kiht. 

Aktiivsüsi elimineerib õhus teatud liiki aineid nagu NH3 ja 

deaktiveerib formaldehüüde HCHO. Elektrostaatiline fi iber-

kiht püüab kinni mikro tolmuosakesi ja suitsu ning lemmik-

loomade poolt tekitatud allergeene. 

AUTORESTART - taastab katkenud töö funktsioonid peale 

elektrikatkestust.

UNEREŽIIM - muudab esimesel kahel tunnil ruumi tempe-

ratuuri 10C võrra, seejärel hoiab järgmised 5 tundi tempera-

tuuri sellel tasemel.

TURBO FUNKTSIOON - tõstab seadme küttevõimsuse mak-

simumini, tagades ruumi kiireima temperatuuri muutuse 

soovitud tasemeni.
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START

INVERTERIGA

Sõidab kindla kii-
rusega ning jõuab 
mugavasse tsooni 
aeglasemalt 

Jõuab mugavasse
tsooni kiiresti

Võimsusregulaatori abil sõi-
dab palju ökonoomsemalt

Hoiab ruumi tem-
peratuuri mugavas
tsoonis pidevalt

Võimsusregulaatori puudumisel kulub 
mugavuse saavutamiseks liiga palju
aega ning saavutanud mugavuse 
muutub kiiresti ebamugavaks

Ruum on kord külm,
siis jälle liiga soe

Kui võrrelda inverterit ja ON/OFF-seadet autodega

INVERTERIGA SEADME EELISED

• Jõuab mugavasse tsooni kiiresti

• Võimsusregulaatori abil töötab palju ökonoomsemalt 

• Hoiab ruumitemperatuuri mugavas tsoonis pidevalt 

ON-OFF SEADME MIINUSED

• Töötab ühe kiirusega ning jõuab mugavasse tsooni aeglasemalt

• Võimsusregulaatori puudumisel kulub mugavuse saavutamiseks 

   liiga palju aega ning olles saavutanud mugavuse, muutub kiiresti 

   ebamugavaks

• Ruum on kord külm, siis jälle liiga soe

• Tarbib palju elektrit


