Siirrettävät
ilmastointilaitteet

Siirrettävät ilmastointilaitteet luovat kotiin ja työpaikoille
helposti ja nopeasti miellyttävän ja raikkaan sisäilman.
Jäähdyttäessään sisäilmaa ne poistavat samalla ilmasta
liiallisen kosteuden sekä puhdistavat sisäilman.

Dolceclima® Compact 8 p
Pienikokoinen siirrettävä ilmastointilaite tuo viileää ilmaa
juuri sinne missä sitä tarvitaan ja sitä voidaan käyttää
vuoden ympäri. Älykkäässä laitteessa on ajastin ja auto-tila, joka pitää haluamasi lämpötilan automaattisesti.
Nimellinen jäähdytysteho

kW

2,1

Energialuokka
Kulutus

kWh/h

Hyötysuhde

EER

2,7

Puhallusteho min / max

m³/h

213 / 319

Kosteudenpoisto

l/h

1,8

Mitat (L x K x S)

mm

345 x 355 x 703

kg

22,5

dB(A)

47

Paino
Äänen taso min

Kompakti koko
Monitoiminen
kaukosäädin
Kahvat ja pyörät helppoon liikutteluun

0,8

Tilasuositus

m

Poistoletkun mitat

mm

10-30

2

Automaattinen
kondenssiveden poisto

Huonetermostaatti

12 tunnin ajastin

Turbo mode

ø150 x 1500

Automaattinen
puhallusnopeus

Dolceclima® Compact 9 p
Pienikokoinen siirrettävä ilmastointilaite tuo viileää ilmaa
juuri sinne missä sitä tarvitaan ja sitä voidaan käyttää
vuoden ympäri. Älykkäässä laitteessa on ajastin ja auto-tila, joka pitää haluamasi lämpötilan automaattisesti.
Nimellinen jäähdytysteho

kW

2,34

Energialuokka
Kulutus

kWh/h

0,9

Hyötysuhde

EER

2,6

Puhallusteho min / max

m³/h

194 / 286

Kosteudenpoisto

l/h

2,14

Mitat (L x K x S)

mm

345 x 355 x 703

Paino

kg

25,5

Äänen taso min

Kompakti koko
Monitoiminen
kaukosäädin
Kahvat ja pyörät helppoon liikutteluun

dB(A)

47

Tilasuositus

m2

10-30

Poistoletkun mitat

mm

ø150 x 1500

Automaattinen
kondenssiveden poisto

Huonetermostaatti

12 tunnin ajastin

Turbo mode

Automaattinen
puhallusnopeus
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Dolceclima® Compact 10 p
Pienikokoinen siirrettävä ilmastointilaite tuo viileää ilmaa
juuri sinne missä sitä tarvitaan ja sitä voidaan käyttää
vuoden ympäri. Älykkäässä laitteessa on ajastin ja auto-tila, joka pitää haluamasi lämpötilan automaattisesti.
Nimellinen jäähdytysteho

kW

2,64

Energialuokka
Kulutus

kWh/h

1,0

Hyötysuhde

EER

2,6

Puhallusteho min / max

m³/h

195 / 295

Kosteudenpoisto

l/h

2,12

Mitat (L x K x S)

mm

345 x 355 x 703

Paino

kg

25,3

Äänen taso min

Kompakti koko
Monitoiminen
kaukosäädin
Kahvat ja pyörät helppoon liikutteluun

dB(A)

47

Tilasuositus

m2

10-30

Poistoletkun mitat

mm

ø150 x 1500

Automaattinen
kondenssiveden poisto

Huonetermostaatti

12 tunnin ajastin

Turbo mode

Automaattinen
puhallusnopeus

Dolceclima® silent 10 p
Markkinoiden hiljaisimpia siirrettäviä ilmanviilentimiä.
Tyylikäs täysvalkoinen design soveltuu niin kotiin kuin
toimistoon.
Nimellinen jäähdytysteho

kW

2,6

Energialuokka
Kulutus

kWh/h

0,9

Hyötysuhde

EER

2,8

Puhallusteho max

m³/h

355

Kosteudenpoisto

l/h

1,0

Mitat (L x K x S)

mm

396 x 762 x 460

Paino

kg

28

Äänen taso min

Erittäin hiljainen,
vain 38 dB(A)
Monitoiminen
kaukosäädin
Kosketusnäyttö

dB(A)

38

Tilasuositus

m2

10-35

Poistoletkun mitat

mm

ø120 x 1500

Täysin valkoinen design

Huonetermostaatti

Automaattinen
puhallusnopeus

Sleep mode

Automaattinen
kondenssiveden poisto
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Turbo mode

Dolceclima® silent 12 p
Erittäin tehokas suurempien tilojen ilmanviilennin. Tyylikkäästi viimeistelty metallinhohtoinen kuori.
Nimellinen jäähdytysteho

kW

2,7

Energialuokka
Kulutus

kWh/h

Hyötysuhde

EER

2,8

Puhallusteho min / max

m³/h

255 / 410

Kosteudenpoisto

l/h

2,0

Mitat (L x K x S)

mm

396 x 762 x 460

Paino

kg

28,5

dB(A)

38

Tilasuositus

m

20-50

Poistoletkun mitat

mm

ø120 x 1500

Äänen taso min

Erittäin hiljainen,
vain 38 dB(A)
Monitoiminen
kaukosäädin
Kosketusnäyttö

1,01

2

Metalliväri

Huonetermostaatti

Automaattinen
puhallusnopeus

Sleep mode

Automaattinen
kondenssiveden poisto

Turbo mode

Dolceclima® HP 12 P
Tässä A+ energialuokan ilmanviilentimessä / lämpöpumpussa yhdistyvät energiatehokkuus, hiljaisuus ja tyylikäs
muotoilu samassa paketissa.
Nimellinen jäähdytysteho

kW

2,7

Nimellinen lämmityssteho

kW

2,34

Energialuokka lämmitys / jäähdytys
Kulutus jäähdytys / lämmitys

kWh/h

1,01 / 0,9

Hyötysuhde jäähdytys

EER

2,8

Hyötysuhde jäähdytys

COP

2,9

Kosteudenpoisto

l/h

2,0

Mitat (L x K x S)

mm

396 x 762 x 460

Paino

kg

30

dB(A)

38

Tilasuositus

m

10-45

Poistoletkun mitat

mm

Äänen taso min

2

Erittäin hiljainen,
vain 38 dB(A)

Kosketusnäyttö

Automaattinen
kondenssiveden poisto

Energialuokka

Lämpöpumppu

Huonetermostaatti

Monitoiminen
kaukosäädin

Automaattinen
puhallusnopeus

Sleep mode
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Turbo mode

ø120 x 1500

Dolceclima® Air Pro 13 A+
Tehokas, siirrettävä ilmastointilaite, jolla energialuokitus
A+. Integroitu Pro Power -tekniikka: jäähdytys jopa 2,9
kW.
Nimellinen jäähdytysteho

kW

2,93

Energialuokka
kWh/h

0,95

Hyötysuhde

Kulutus

EER

2,8

Puhallusteho min / max

m³/h

355 / 420

Kosteudenpoisto

l/h

3,0

Mitat (L x K x S)

mm

490 x 765 x 425

Paino

kg

32

dB(A)

50

Tilasuositus

m2

20-50

Poistoletkun mitat

mm

ø150 x 1500

Äänen taso min

Monitoiminen
kaukosäädin

Automaattinen
ilmanohjaus

Kosketusnäyttö

Automaattinen
puhallusnopeus

Energialuokka

Automaattinen
kondenssiveden poisto

Huonetermostaatti
24 tunnin ajastin
Turbo mode

Dolceclima® Air Pro 14
Tehokas, siirrettävä ilmastointilaite nopeaan ja voimakkaaseen jäähdytykseen jopa 3,5 kW: iin asti.

Nimellinen jäähdytysteho

kW

3,51

Energialuokka
kWh/h

1,35

Hyötysuhde

Kulutus

EER

2,6

Puhallusteho min / max

m³/h

355 / 420

Kosteudenpoisto

l/h

3,5

Mitat (L x K x S)

mm

420 / 370 / 355

Paino

kg

34

Äänen taso min

Monitoiminen
kaukosäädin

dB(A)

50,5

Tilasuositus

m2

20-50

Poistoletkun mitat

mm

ø150 x 1500

Pro Power

Huonetermostaatti

Kosketusnäyttö

Automaattinen
puhallusnopeus

24 tunnin ajastin

Automaattinen
ilmanohjaus

Automaattinen
kondenssiveden poisto
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Turbo mode

Dolceclima® Air Pro 14 HP
Tehokas, siirrettävä ilmastointilaite nopeaan ja voimakkaaseen jäähdytykseen sekä lämmitykseen.
Nimellinen jäähdytysteho

kW

3,5

Nimellinen lämmityssteho

kW

2,9

Energialuokka lämmitys / jäähdytys
kWh/h

1,35 / 1,05

Hyötysuhde jäähdytys

Kulutus jäähdytys / lämmitys

EER

2,8

Hyötysuhde jäähdytys

COP

2,6

Kosteudenpoisto

l/h

3,3

Mitat (L x K x S)

mm

420 / 370 / 355

Paino

kg

35

dB(A)

54

Tilasuositus

m

20-50

Poistoletkun mitat

mm

Äänen taso min

Monitoiminen
kaukosäädin

Pro Power

Kosketusnäyttö

Lämpöpumppu

Automaattinen
ilmanohjaus

Energialuokka

2

ø150 x 1500

Automaattinen
puhallusnopeus
Automaattinen
kondenssiveden poisto
24h ajastin
Turbo mode

palma split dc
Siirrettävä ilmastointilaite ulkoyksiköllä. Palma Split DC
on erittäin tehokas siirrettävä ilmastointilaite niin kotiin
kuin toimistoon. Soveltuu kiinteään asennukseen tai
siirrettäväksi. Tehokas ja taloudellinen invertteritekniikka. Pieni ulkoyksikkö, joka on suunniteltu esim. sijoitettavaksi parvekkeelle tai ulkoseinälle.
Nimellinen jäähdytysteho

kW

1,8-4,6

W

1300

m3/h

600

Energialuokka
Nimellistehontarve
Ilmamäärä
Kuivausteho

l/h

1,9

Yhdysletkun mitat

mm

3000 x 40 x 20

Melutaso

Monitoiminen
kaukosäädin
Automaattinen
puhallusnopeus
Pestävät ilmansuodattimet

dB(A)

45

Mitat sisä-yksikkö (l x k x s)

mm

470 x 700 x 340

Mitat ulko-yksikkö (l x k x s)

mm

510 x 490 x 230

Paino sisä/ulko

kg

35 / 14 kg

Energian hyötysuhde
Tilasuositus

Huonetermostaatti
12 tunnin ajastin
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4,6
m

2

40-100

Alhainen melutaso
vain 45 dB(A)

ILMANKOSTUTTAJAT
AQUAPure
AquaPure on kaukosäätimellä ja kosketusnäytöllä varustettu ilmankostutin. Siinä on veden
esilämmitystoiminto, joka lisää laitteen suorituskykyä nostamalla ilmankosteutta 30%:a.
Näyttö, josta näkee ja johon voi asettaa halutun
ilmankosteuden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kylmä ja kuuma ultraäänitekniikka
300 ml / h höyryntuotto (kylmä höyry),
400 ml / h (kuuma höyry)
Vesisäiliön tilavuus: 5 litraa
Kosketusnäyttö
Kosteudensäätö 40-70%
Kädensija
Tilasuositus: max. 50 m2
Kaukosäädin

aquaspa
AquaSpa on tyylikäs, fiksusti suunniteltu ilmankostutin kotikäyttöön; monikäyttöinen ja
erittäin hiljainen yksikkö, joka säätää sopivan
ilmankosteuden huoneeseen. AquaSpa on myös
suunniteltu tuottamaan kuumaa höyryä, mikä on
tehokas ratkaisu vähentämään ilmassa olevien bakteerien määrää luoden samalla erittäin
rentouttavan ilmapiirin. LED näyttö, josta näet ja
asetat halutun ilmankosteuden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kylmä ultraäänitekniikka
400 ml / h höyryntuotto
Kolme eri nopeutta höyrylle
Vesisäiliön tilavuus: 7 litraa
12 tunnin ajastin
LED-näyttö
Automaattitoiminto: säätää automaattisesti
kosteudentuottoa
( 55% ihanteellinen kosteus)
Vedenmäärä nähtävissä
Tyhjän säiliön ilmoitus
Kädensija
Tilasuositus: max. 50 m2
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Kosteudenpoistajat
Aquaria Silent 14
Aquaria Silent 14 on varustettu helpolla ja käytännöllisellä mekaanisella ohjaimella, jolla voit
valita halutun kosteustason. Siinä on jatkuva
kondenssiveden poisto. Läpinäkyvä säiliö näyttää kertyneen veden määrän.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kosteudenpoistokapasiteetti: 14 l / 24 h *
Säiliön tilavuus: 2 litraa
Äänitaso: vain 36 dB (A)
Mekaaninen ohjaus
Täyden säiliön ilmoitus
Jatkuva käyttö letkulla
Näkyvä vedenmäärä
Kädensija
Käyttöalue: 120-140 m³

Aquaria 16 thermo
Aquaria 16:n muotoilulle on ominaista sen pehmeät linjat ja nykyaikainen fiilis sekä pyöristetyt
kuoret, jotka suojaavat laitetta. Pyykinkuivaustoiminnolla, se on vielä tehokkaampi sisällä
olevan 1000 W sähköisen elementin ansiosta ja
kuivausaika lyhenee huomattavasti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kosteudenpoistokapasiteetti: 16 l / 24 h*
Säiliön tilavuus: 2 litraa
1000 W sähköinen elementti
Äänitaso: 40 dB (A)
Digitaaliset ohjaimet
Turbotoiminto: jatkuva ja nopea kuivatus
LCD-näyttö
Täyden säiliön ilmoitus
Jatkuva käyttö letkulla
Näkyvä vedenmäärä ja läpinäkyvä säiliö
Kädensija ja pyörät
Käyttöalue: 120-140 m³

Jälleenmyyjä:
Kytkintie 25
00770 Helsinki
puh. 09 374 1066

tekniikkaa ja terästä

spinea@spinea.fi
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