SCANVARM
M

ilmalämpöpumppu

Kotien ja muiden tilojen ympärivuotiseen
lämmittämiseen tai viilentämiseen*
Scanvarm on Scanofﬁce Oy:n, Pohjoismaiden suurimman alan toimijan oma tuotemerkki.
Scanvarmin edistyksellisyydestä kertoo, että laitteet soveltuvat Pohjolassa ainoana
ilmalämpöpumppumerkkinä ympärivuotisen lämmittämisen lisäksi myös jäähdyttämiseen*.
Scanvarm on erinomainen lämpöpumppu, jota käytät kotona, kesämökillä tai vaikkapa autotallin lämmitykseen.
Laite on siron kokoinen ja hiljainen. Laite kuuluu huippuhyvään A++ luokkaan lämpökertoimeltaan (SCOP),
samaan pystyy vain harvat markkinoilla tarjolla olevat laitteet. Lämpötilan mittauksen voit säätää tapahtuvaksi
sisäyksiköltä tai kaukosäätimeltä, siis juuri siltä korkeudelta ja kohdalta, jossa oleskelet huonetilassa.
Myös 8°C:n ylläpitolämpötila ja takkatoiminto kuuluvat laitteen ominaisuuksiin. Seitsemästä puhallintehosta
löydät Sinua miellyttävän vedottoman tehon. Pyyhkäisytoiminto ylä- ja sivusuunnassa jakaa ilman tasaisesti
huonetilaan.
Scanvarm12 on myös toimistojen energiapihi A++ luokan
huoneilmajäähdytin ja se soveltuu jopa ATK-tilojen
ympärivuotiseksi jäähdyttimeksi kehittyneen talviautomatiikkansa johdosta. Scanvarm ei pelkää pakkasta,
käytitpä laitetta lämmittämiseen tai viilentämiseen.
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A++ luokan energiatehokas lämmitys. A++ luokan energiatehokas jäähdytys.
* Malli Scanvarm12 soveltuu ympärivuotiseen lämmitykseen ja viilennykseen. Malli Scanvarm18
soveltuu ympärivuotiseen lämmitykseen, jäähdytykseen se soveltuu -15°C ulkolämpötilaan asti.

Scanoffice on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden suurin lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteiden
maahantuonti- ja tukkuliike sekä sopimusvalmistuttaja. Scanoffice toimii kiinteässä yhteistyössä satojen
jälleenmyyjien kanssa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan markkinoilla. Vuonna 2013 yhtiön
liikevaihto oli n. 31 miljoonaa euroa ja yhtiön luottoluokitus on jo vuosia ollut A A A .
Yhtiön palveluksessa Suomessa toimii 32 henkilöä. Scanoffice Oy on
suomalainen yhtiö ja sen toiminnan kulmakivi on tinkimätön laatu.
Kuva: Scanoffice Oy:n vuonna 2012 valmistuneesta
logistiikkakeskuksesta Vantaalla.

Malli
Sisäyksikkö
Ulkoyksikkö
Lämmitystoiminto

Jäähdytystoiminto

Lämmitysteho (nimellisteho)

kW

Toiminta-alue (ulkolämpötila)
SCOP, lämpökerroin
Energiatehokkuusluokka

°C
kW / kW

Jäähdytysteho (nimellisteho)
Toiminta-alue (ulkolämpötila)
SEER, energiatehokkuuskerroin
Energiatehokkuusluokka
Mitat, k x l x s

Sisäyksikkö

Ulkoyksikkö

Asennustiedot

Kylmäaine

Tiilenlyöjänkuja 9 A
01720 Vantaa
Puh. (09) 290 2240
info@scanofﬁce.ﬁ
www.scanofﬁce.ﬁ

A–E
kW
°C
kW / kW
A–E

SCANVARM12

SCANVARM18

SVI12

SVI18

SVO12
0,72–5,5 (3,65)

SVO18
1,0–6,8 (5,6)

-25 ∞ +24
4,60
A++
0,7–4,5 (3,5)
-25 ∞ +43
7,00

-25 ∞ +24
4,0
A+

A++
292x866x209
11
22–43

1,0–6,3 (5,3)
-15 ∞ +43
6,40
A++
319x1018x230
15
34–46

Paino
Äänenpaine (min-max)
Ilmavirta (min-max)

mm
kg
dB (A)
m3/h

Nimellisvirta, maksimi

A

0,07

0,09

mm
kg

596x899x378
43

700x955x396

Mitat, k x l x s
Paino

380,410,460,530,610,670,770

480,560,630,710,790,870,950

49

dB(A)

50

56

IP-luokitus
Nimellisvirta, maksimi

Moisture class
A

IP24
7,5

IP24
14

Nesteputken halkaisija

mm (tuumaa)

6,35 (1/4”)

6,35 (1/4”)

Kaasuputken halkaisija

mm (tuumaa)

9,52 (3/8”)

16 (5/8”)

Äänenpaine maksimi (1 m päästä)

Maksimi putkiosuus
Maksimi korkeusero

m

20

25

m

10

10

Jännite, vaihe/taajuus

V,Vaihe/Hz

230, 1/50

230, 1/50

tyyppi

R410A

R410A (1,6 kg)

