
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyl AMA PAK 5141 
Kyl AMA PAK 5311 

AS modellerna har fläkt med inverterteknologi: Hög komfort, minimal elförbrukning och låg ljudnivå. 
Enheterna är utrustade med följande. 
 
• Digital fjärrkontroll med LCD display. 

• Trådbunden kontroll som tillval. 

• 4 fläkthastigheter. 
• Fläktblad med aerodynamisk profil, optimerade för maximal tyst drift.  

• Programmerbar Timer ON/OFF. 

• Flertal inställningar för swingfunktion av utblåsningslameller för maximal komfort.  

• iFeel funktion för önskad temperatur på önskad plats. 

• Turbofunktion för att snabbt uppnå önskad temperatur, både vid kyl- och värmedrift. 

• Kallrasskydd vid värmedrift, startar fläkten endast då varmluft kan blåsas ut. 

• Intelligent avfrostning som endast aktiveras då det behövs, vilket ger markant energibesparing  
   och mindre avbrott vid uppvärmning. 
• ”Komfortabel Sleep funktion” för bästa komfort nattetid. 

• Minnesfunktion med bibehållna inställningar vid start efter strömavbrott. 

• Auto-diagnos visar felkoder i displayen för snabbt åtgärdande. 

• ”Auto Clean funktion”, automatisk rengöring av värmeväxlaren. 

• Inbyggd kondensvattenpump.   
 
  
 
 

Komfortkyla & Värmepumpsdrift               4,0-5,0 kW 
X3i ECO+   Multisplit inomhusdel AS         3,5-4,5 kW      

Standard                Tillval 



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

Tekniska data 

 TPi Klimatimport AB, Runstensvägen 5, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90 
info@tpiab.com     www.tpiab.com  2022-04-11 

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.  

iFeel funktion Sensorn i fjärrkontrollen 
känner av den omgivande 
temperaturen, och skickar 
en signal till innedelen. 
På så sätt kan den justera 
luftflöde och temperatur exakt 
där fjärrkontrollen är placerad. 

Intelligent Autoåterstart 

Efter strömavbrott startar 
aggregatet automatiskt med 
de inställda funktionerna. 

KASSETT X3i ECO AS35HL AS45HL 
Spänning 230/1/50-60  Kyla Värme Kyla Värme 

Nominell effekt  kW 3,5  4,0 4,5 5,0 
Luftflöde  m³/h 650/560/520/450  710/670/590/450 

Avfuktning l/h 1,4 1,8 

Ljudtrycksnivå  
dB(A) 

44-41-38-34 47-45-41-35 

Ljudeffekt  55-52-49-45 58-56-52-46 

Vätske- / Sugledning " 1/4 – 3/8 1/4 – 1/2 

Mått utan panel  
mm 

240 / 596 / 596 

Panel mått (H/B/D) 50 / 670 / 670 

Vikt 
kg 

20 

Panelvikt 3,5 
Data gäller vid rumstemperatur Kyla: +27°C, Värme: +20°C, driftområde inne +8 (16) till +30°C. 
 

-15°C-15°C


