Pelèr 4D
Luftkylare

Med Olimpia Splendid Pelèr 4D kan du sänka skapa bättre inomhusmiljö och samtidigt sänka
inomhustemperaturen. Olimpia Splendid är ett italienskt företag som grundades på 1950-talet och
har lång erfarenhet av inomhusklimat i kombination med klassisk italiensk design. Olimpia Splendid
4D ger dig en kraftfull och användarvänlig luftkylare som även förbättrar luftkvaliteten inomhus.
Olimpia Splendid Pelèr 4D rejäl och väldesignad luftkylare med smarta funktioner som levererar en
sval luft när du behöver det som bäst.
En av de stora fördelarna med luftkylare är att du slipper den otympliga frånluftsslangen som en
portabel AC alltid måste ha för att leda ut den varma luften ur lokalen. Luftkylare behöver ingen
slang, vilket uppskattas av många användare. En luftkylare använder istället vatten för att sänka
temperaturen genom att höja luftfuktigheten i rummet.
Luftkylarens vatten avdunstas med hjälp av den inbyggda fläkten och blandas med vattenmolekyler
och sprids ut i luften, vilket leder till att vattenmolekylerna fångar upp värmen och man erhåller en
sänkning av temperaturen i rummet. Vi rekommenderar att ha max 60% fuktighetsnivå för att uppnå
bästa effekt. Ju torrare inomhusluft du har i rummet, desto större kyleffekt får du med Olimpia
Splendid Pelèr 4D och den faktiska temperatursänkningen kan bli 1-3 grader.
Olimpia Splendid Pelèr 4D har sin bästa effekt om den ställs nära ett öppet fönster så att frisk luft kan
dras in via kylaren och för att sedan spridas ut i rummet.
Kom ihåg att en luftkylare inte är samma sak som en AC och du får inte alls samma kyleffekt. En
luftkylare saknar kompressor och köldmedium och med en luftkylare får du istället en skön känsla av
sval sommarvind. Eftersom kompressor saknas i Pelèr 4D drar den extremt lite energi, vilket gör att
du får ett mycket miljövänligare alternativ med Pelèr 4D!
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Olimpia Splendid Pelèr 4D är den superkompakta luftkylaren som du kan placera i små utrymmen
och enkelt styra via touchpanelen eller fjärrkontrollen. När du ska fylla på vattnet finns det inget
behov av att ta bort tanken tack vare den enkla påfyllningen på enhetens ovansida.
Pelèr 4D har följande egenskaper:
Maximal effektförbrukning:

75 W

Luftflöde (max):

350 m3 / h

Maximal lufthastighet:

7m/s

Maximal ljudeffektnivå dB (A):

57

Tankkapacitet:

4 liter

Styrning och kontroll:

LED-display med touchkontroll

Praktiska hjul för transport
Automatisk svängning av horisontellt luftflöde
Fjärrkontroll ingår
1-8 timmars timer

Teknisk specifikation
PRODUKTKOD

99308

EAN-KOD

8021183993080

Matningsspänning V / Hz

220-240 /50

Maximal effektförbrukning W

75

Fläkthastigheter

3

Luftvolym (maximalt) m³ / h

350

Lufthastighet (max) m / s

7

Maximal ljudeffektnivå dB (A)

57

Vattentankens kapacitet liter

4

Kontrollpanelen

Touch

Märkning

CE-LVD / EMC / GR / ROHS / ERP / TUV

Produktstorlek (B x H x D) mm

235x610x260

Produktstorlek (kartong) (B x H x D) mm

285x630x310
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Vikt (utan förpackning) kg

4,5

Vikt (med förpackning) kg

5,5

Timer

Upp till 8 timmar

Avtagbar vattentank

Ja

Oscillerande funktion horisontellt

Ja

Fjärrkontroll

Ja
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