
Animair 

Robust og kompetent.

Energieffektiv oppvarming og kjøling i 
stilig design driftstestet ned til -25 °C. 

DELTA

Spar penger lev bedre

Lik ytelse, pris og spesifikasjoner - to ulike farger på innedelen!



Animair Delta er en modell skapt for å gi energismart opp-
varming og kjøling til en rettferdig pris. Tilpass den enkelt til ditt 
hjem med enten hvit eller sort innedel. Delta har energiklasse A++ 
og er et godt valg for boliger med lavt eller middels varmebehov. 
Utviklet for nordisk klima og driftstestet ned til -25 °C. 

Delta leveres med innebygget WIFI og via APPen 
NethomePlus kan du kontrollere varmepumpen selv om du ikke 
er hjemme. Alle funksjonene som er tilgengelige fra den tråd-
løse fjernkontrollen og innedelens smartpanel finner du også 
enkelt i appen. 

NethomePlus kan lastes ned fra både Appstore og Google 
Play, og kan brukes på både nettbrett og mobil.

Uten korrosjonsbeskyttelse

Med GoldenFin

I tillegg til god ytelse i kaldt vær, har Delta korrosjonsbeskyttelsen 
Goldenfin på både inne- og utedel for ekstra beskyttelse mot 
slitasje fra vær, vind og spesielt saltholdig luft.

GoldenFin

Innebygget WIFI og APPstyring

Stilig og elegant design i fargen du foretrekker
Lik ytelse, pris og spesifikasjoner, men to ulike farger på innedelen! 
Velg den som passer ditt hjem best. Den hvite innedelen har en 
elegant glanset front, mens den sorte leveres med speilfront. 

Høyde: 295 mm Bredde: 835 mm Dybde: 208 mm Kompatibel med både single&multisplitt
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Vedlikeholdsvarme
Spar strøm, samtidig som du holder 
bolig eller hytte frostfri. Delta har funk-
sjonen vedlikeholdsvarme på 8°C, som 
sørger for en jevn lav temperatur inne, 
uavhengig av utetemp.

Timer funksjon

Timerfunksjonen lar deg definere tids-
punkter for når du ønsker varmepumpen 
skal slå seg av eller på. I appen er det 
enkelt å definere når du ønsker at var-
mepumpen skal kjøre både i forhold til 
klokkeslett og ukedager. 

APP & Talestyring

Med appen NetHomePlus kan du styre 
varmepumpen fra din mobiltelefon, uav-
hengig av hvor du befinner deg.  Appen 
viser temperaturen i boligen hvor varme-
pumpen er installert, og lar deg senke 
eller øke temperaturen etter ditt behov. 
Hold boligen frostfri med lav tempera-
tur og still opp varmen i god tid før du 
ankommer, for mest mulig komfort. 

TurboMode
Turbo funksjonen vil øke viftehastigheten 
til maks, uavhengig om varmepumpen 
står i varme- eller kjølemodus. Den vil 
da yte maksimalt for rask oppnåelse av 
ønsket temperatur.

Swing

Animair Delta har en swing-funksjon som 
lar deg definere retningen for luftstrøm-
men fra varmepumpens innedel. Du kan 
velge om luften skal styres i en bestemt 
retning, eller om du ønsker at den skal 
svinge kontinuerlig for å spre luften i 
flere retninger. 

Rens

Animair Delta har en automatisk selvren-
sefunksjon som forhindrer at bakterier 
vokser i forbindelse med fuktighet i var-
meveksleren. Prosessen kjører automa-
tisk når denne er aktivert, men kan også 
startes manuelt.

Stillemodus

Aktiver stillefunksjon og viftehastigheten 
skrus ned slik at varmepumpen jobber 
veldig stille. *Kan gi noe lavere varme-
kapasitet i aktiveringsperioden.

Økomodus
En energieffektiviserende modus, som forteller 
at innedelen bare skal kjøre dersom tempera-
turen overstiger f.eks 24°C. Funksjonen er kun 
tilgjengelig i kjøledrift.

Unnvik meg
Animair Delta har følere som registrerer 
menneskelig tilstedeværelse, og du kan 
velge å stille inn sensorene til å unngå og 
blåse luft direkte mot personer. Denne 
funksjonen gjelder kun for kjøledrift.

Følg meg

Den trådløse fjernkontrollen kan måle 
temperaturen fra hvor den er plassert, og 
gir signal tilbake til innedelen. På denne 
måten optimaliseres temperaturen i hele 
rommet for å sikre optimal komfort.



Forhandler:

Lydtrykknivå dB(A) 57

Luftstrøm m3/h 2150

Sikring A 10

Dimensjoner B x D x H mm 765 x 303 x 555

Vekt kg 32

Kuldemedie

Type R32

GWP (Global warming potential) 675

Fyllmengde kg 0.7

Forfylt gassmengde m 15

Rørlengde
Min/maks m 3/25

Maks høydeforskjell m 10

Driftsområde 
varme

garantert °C -25/+24 

Driftsområde 
kjøling

garantert °C -15/+50

Lydtrykk nivå dB(A) 54 54

Luftstrøm hi/mi/lo/ul m3/h 660/530/380/310 660/530/380/310

Lydnivå hi/mi/lo/ul dB(A) 39/30/24/20 39/30/24/20

Dimensjoner B x D x H mm 835 x 208 x 295 835 x 208 x 295

Vekt kg 11,3 11,3

Utedel

Innedel

D35N1W D35N1B

Varmekapasitet Nominell (min-maks) kW 3,8 (0,79-5,56) 3,8 (0,79-5,56)

Maks varmekapasitet kW 5,6 5,6

Varmekap. ved -7 °C 3,38 3,38

Varmekap. ved -15 °C 2,53 2,53

Kjølekapasitet Nominell (min-maks) kW 3,5 (0,88-4,74) 3,5 (0,88-4,74)

Maks kjølekapasitet kW 4,8 4,8

SEER 8.5 8.5

SCOP W/W 4.7 4.7

Teknisk spesfikasjon
Delta Hvit 35

Delta Svart 35

Singlesplit utedel

Trådløs fjernkontroll

Goldenfin utedel

Goldenfin innedel

*Kinnan tar forbehold om trykkfeil i databladet.


