
SVALBARD EXTREME LOFOTEN POWERFUL TRYSIL FLOOR COMFORT NARVIK 35 NARVIK 25

Lämmitysteho (maks-min.) (nimell.) 7200 - 880 (4200) W 6500 - 700 (3500) W 6400 - 1100 (3800) W 5500  -  800 (3670) W 5200 - 450 (2800) W

Lämmitysteho (maks  - 15°C) 5300 W 4900 W 4500 W 4200 W 3600 W

5000 - 850 (3530) W 4900 - 700 (2700) W 4400 - 800 (3520) W 4000  - 700 (3500) W 3500 - 450 (2700) W

SCOP 5,1 4,7 4,1 4,0 4,0

SEER 8,5 7,8 7,0 7,0 6,8

Energialuokka, lämmitys A+++ A++ A++ A+ A+

Energialuokka, jäähdytys A+++ A+++ A++ A++ A++

Ilmavirta (maks - min.) 800 - 430 m3/t 680 - 320 m3/t 600 - 280 m3/t 680 - 390 m3/t 560 - 290 m3/t

Äänitaso, sisäyksikkö (maks - min.) 46 - 21 dB (A) 41 - 25 dB (A) 44 - 25 dB (A) 42 - 26 dB (A) 41 - 24 dB (A)

Äänitaso, ulkoyksikkö (maks) 54 dB (A) 53 dB (A) 52 dB (A) 52 dB (A) 50 dB (A)

Äänenpaine, ulkoyks. (jäähd./lämm.) xxx xxx xxx xxx

Sulakekoko 16 A 16 A 10 A 10 A 10 A

Alin ulkolämpötila -30°C -30°C -25°C -25°C -25°C

Putken maksimipituus 20 m 15 m 20 m 20 m 15 m

TEKNISET TIEDOT:

Jäähdytysteho (maks-min.) (nimell.)

Sisäyksikön mitat (L x K x S) 996 x 301 x 225 mm 889 x 294 x 212 mm 700 x 600 x 215 mm 845 x 289 x 209 mm 790 x 275 x 200 mm

esim. 45 db (A)

899 x 596 x 378 mm 848 x 540 x 320 mm 776 x 540 x 320 mmUlkoyksikön mitat (L x K x S) 899 x 596 x 378 mm 776 x 540 x 320 mm

Kyllä (Ewpe Smart applikaatio)Sisäänrakennettu Wifi (etäohjaus) Kyllä (Ewpe Smart applikaatio) Kyllä (Ewpe Smart applikaatio) Kyllä (Ewpe Smart applikaatio) Kyllä (Ewpe Smart applikaatio)



ILMALÄMPÖPUMPUT
POHJOISMAISEEN 
ILMASTOON
Wilfa ilmalämpöpumppu on turvallinen valinta 
sinulle joka arvostat huippulaatua, ja haluat 
luotettavan sekä pitkäikäisen 
ilmalämpöpumpun.Wilfa antaa 7 vuoden takuun 
kaikille ilmalämpöpumpuillemme. 
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LOFOTEN POWERFUL

SVALBARD EXTREME

Wilfa on norjalainen yritys joka on perustettu vuonna 
1948. Wilfalla on pitkä kokemus ilmalämpöpumppujen 
valmistuksesta ja myynnistä norjan markkinoilla. Wilfa 
on johtava merkki, joka panostaa laatuun, 
turvallisuuteen, tyylikkyyteen, tehokkuuteen, 
mukavuuteen, puhtaaseen sisä- ilmaan sekä teknisiin 
innovaatioihin. 

Wilfa ilmalämpöpumppu on turvallinen valinta
Kaikki mallimme valmistetaan maailman suurimmalla 
ilmalämpöpumpputehtaalla ja erityisesti pohjoismaisiin 
olosuhteisiin. Kaikissa malleissa on sisäänrakennettu 
WiFi ja niitä voidaan etäohjata. Ilmalämpöpumppujemme 
sisäyksikön näytöissä näkyy sekä lämpötila että toimintatila. 
Tarjoamme 7-vuoden takuun Wilfa ilmalämpöpumpuille.

Svalbard Extreme sopii mainiosti isompiin tiloihin. Se on tehokkain 
ilmalämpöpumppumme (jopa 5,3 kW:n  lämmitysteho -15°C 
asteen pakkasessa). Kesäisin se jäähdyttää myös nopeasti 
ja tehokkasti. Voit etäohjata puhelimella tai 
tabletilla sisäänrakennetun WiFin ansiosta. Lisäksi 
voit portaattomasti säätää ylläpitolämpötilaa 8°C ja 30°C 
asteen välillä (esim. kesämökissä) 

Lofoten Powerful on tyylikäs ja tehokas hinta-/laatu-
suhteeltaan erinomainen ilmalämpöpumppu. Voit etäohjata 
puhelimella tai tabletilla sisäänrakennetun WiFin ansiosta. Lisäksi voit 
portaattomasti säätää ylläpitolämpötilaa 8°C ja 30°C asteen välillä 
(esim. kesämökissä).



NARVIK 25

NARVIK 35

TRYSIL FLOOR COMFORT

Narvik 25 on täydellinen ilmalämpöpumppu pienempään asuntoon, 
tai esim. kesämökkiin tai autotalliin. Narvik25 mallissa on myös 
pienikokoisin  sisäyksikkö (korkeus vain 27,5 cm) 
joten se mahtuu erinomaisesti useampiin tiloihin. Se 
on myös erittäin hiljainen. Narvik25:ssa on 8°C asteen 
ylläpitolämpötila. Narvik 25:ssa on selkeä ja vankka kauko-ohjain.

Narvik 35 on tehokkaampi kun Narvik 25, ja sopii 
hieman isompiin tiloihin. Narvik35 sisäyksikkö on myös 
hieman isompi. Se on varma valinta sinulle joka haluat sekä 
tehokasta lämmitystä että jäähdytystä. Narvik35:ssa on 8°C 
asteen ylläpitolämpötila. Narvik 35:ssa on selkeä ja vankka kauko-
ohjain.

Trysil Floor Comfort on lattiamalli joka sopii esim. ikkunan alle seinälle 
tai lattialle kun oven yläpuolella ei ole riittävti tilaa sisäyksikölle. 
Ilmavirtaa voi jakaa sekä lattiaa pitkin että ylöspäin täydellistä 
mukavuutta saavuttaen. Trysil Floor Comfort:ssa on 8°C asteen 
ylläpitolämpötila, ja selkeä sekä vankka kauko-ohjain.

"I FEEL" TOIMINTO

kauko-ohjaimessa olevan sensorin avulla voit  "I FEEL"-toiminnolla 
säätää  lämpötilan tarkasti haluamaasi kohtaan huoneistossa. 




