
• parempi ajaton design, mattapinta
• huikeasti parempi ilman levitys, MultiD + 
  gentle wind
• parempi ja 20 % nopeampi lämmityksen ja 
  viilennyksen käyntiinlähtö, SuperTurbo
• parempi talvitoiminta, älykäs sulatus, tehdasasen-
  netut lämmityskaapelit, SuperTurbo sulatus tarvit-
  taessa, toimii moitteetta jopa -35 pakkasasteessa
• parempi ylläpitolämpötilatoiminto +8, älykäs  
  käyntiinlähtö automaattisesti
• parempi asennettavuus 25 % vähemmän osia, 
  väljemmän asennustilat
• parempi huollettavuus yksikön muotoilun ja osien
  irrotettevuuden ansiosta esim. piirikortti vaihde-
  taan kuin SIM -kortti.
• parempi puhdistettavuus
• parempi kaukosäädin, selkeä ja helppokäyttöinen
• paremmat WiFi-ominaisuudet
• todella paljon parempi hinta/laatu suhde, 
  vertaa tätä kokonaisuutta kilpailijoihin
• todella paljon parempi investointi, lyhyt 
  investoinnin takaisinmaksuaika
• parempi takuu, 10 vuoden kompressoritakuu,
  2 vuoden täystakuu

AIWA ilmalämpöpumpun fi losofi assa on erityisesti panostettu 
sisäyksikön toimintojen parantamiseen. Useilla valmistajilla on 
käytössä 3D (3-dimension) ilmanohjaus. Uudessa AIWA T-Pro il-
malämpöpumpussa on ensimmäisenä maailmassa MULTI-D (mul-
tidimension + gentle wind eli laaja ja lempeä ilmavirta) ilmanohjaus-
toiminnot.
 
Kun perinteisillä ilmalämpöpumpuilla ohjataan ilmavirtaa niin 
AIWA MULTI-D toimii ilmavirran pehmentäjänä ja levittäjänä vah-
vistaen hyvin tunnettua Coanda-ilmiötä. Laajempi ilman sisääotto-
alue ja laajemmat ilmanohjaimet, joita ennen puhallettavan ilman 
on kuljettava ilmavirtaa puhdistavien, pehmentävien ja siivilöivien 
elementtien läpi.
 
Tästä syntyy viilennystoimintoa käytettäessä käsite - shower style 
eli suihkutyylinen ilmanlevitys ja lämmitystoimintoa käytettäessä 
käsite - blankett style eli peitetyylinen ilmanlevitys. AIWA ilmaläm-
pöpumppu ei vain puhalla ilmaa haluttuun suuntaan vaan levittää 
tiloihisi ilmaston. Tutustu kotisivuillamme AIWA-esittelyvideoon.
 
”Coanda-ilmiö”
Purkautuvan ilmavirran pyrkimys ”imeytyä ”kiinni huonetilan pin-
toihin, yleensä kattoon tunnetaan yleisesti Coanda-ilmiönä. Oi-
kein suunnitellulla ilmanjakoratkaisulla Coanda-ilmiö tehostaa 
tuloilman sekoittumista ja tasaista jakautumista huonetilaan,kos-
ka katon pintaa kohti pyrkivä tuloilmavirta leviää suuremmalle 
poikkipinnalle ennen laskeutumistaan alaspäin. Samalla myös 
lämpötilaerot tasoittuvat. Coanda-ilmiö takaa ilman täydellisen ja 
miellyttävän sekoittumisen.”

AIWA T-PRO WiFi Nordic Inverter ilmalämpöpumpun upea ajaton 
muotoilu ja mattavalkoinen pinta kätkee sisäänsä paljon johtavaa 
tekniikka. Tämä laadukas ilmalämpöpumppu on suunniteltu ja 
testattu toimimaan Skandianaavisissa olosuhteissa. Älykäs ken-
nojen sulatus, ulkoyksikön sulatus sekä pakkosulatus toiminnot 
ovat laitteessa vakiona tehdasasennetun ulkoyksikön lämmitys-
järjestelmän lisäksi.
 
AIWA T-PRO WiFi Nordic Inverter on erittäin hiljainen ja energia-
tehokas ilmalämpöpumppu, joka on suunniteltu keskimääräistä 
pitkäikäisemmäksi ja toimintavarmemmaksi  harkittujen teknisten 
ratkaisujen ja laadukkaiden komponenttien ansiosta. 

AIWA T-PRO
Wifi  Nordic ilmalämpöpumppu

02 2590 200, info@ultimatemarket.com



Malli 9 12 18
Viilennyteho W 2600(940-3320) 3300(1000-3810) 5000(1250-5900)
Lämmitysteho W 2650(940-3380) 3500(1000-3910) 5100(1250-6080)
SEER W/W 6,1 6,1 6,1
Energialuokka/max. * A++/A+++ A++/A+++ A++/A+++
SCOP keskimäärin/max. 4,0/5,1 4,0/5,1 4,0/5,1
Energialuokka keskimäärin/max. * A++/A+++ A++/A+++ A++A+++
Kosteudenpoisto litra/h 1,0 1,2 1,5
Sisäyksikkö äänitaso dB/(A) 42/37/33/25/22 42/37/33/25/22 43/41/38/35/27
Ulkoyksikkö äänitaso dB/(A) 52 52 55
Virransyöttö (ulkoyksikkö) 220-240V/50Hz/1P 220-240V/50Hz/1P 220-240V/50Hz/1P
Jännite V 165-265 165-265 165-265
Kylmäainetyyppi
täyttö/GWP/CO2

R32
0,7kg/675/0,473 tonnia

R32
0,7kg/675/0,473 tonnia

R32
1,0kg/675/0,675 tonnia

Kompressorityyppi Rotary inverter Rotary inverter Rotary inverter
Ilmankierto 
viilennys/lämmitys m3/h

560/560 560/560 820/820

Ulkoyksikön ilmankierto m3/h 2200 2200 2600
Sähköliitäntä 4x0,75mm2 4x0,75mm2 4x0,75mm2
Liitäntäputki kaasu 3/8” 3/8” 3/8”
Liitäntäputki neste 1/4 ” 1/4 ” 1/4 ”
Max. liitäntäputki pituus m 15 15 25
Max. liitännän korkeusero m 10 10 10
Asetuslämpötila 
(ylläpitolämpötila) C

16-31 (8) 16-31 (8) 16-31 (8)

Ulkolämpötila ulkoyksikkö C viilennys: -15-53
lämmitys: -25-30

viilennys: -15-53
lämmitys: -25-30

viilennys: -15-53
lämmitys: -25-30

Ulkolämpötila sisäyksikkö  C viilennys: 17-32
lämmitys: 0-30

viilennys: 17-32
lämmitys: 0-30

viilennys: 17-32
lämmitys: 0-30

Mitat sisäyksikkö mm 790x275x192 790x275x192 920x306x195
Mitat ulkoyksikkö mm 795x549x305 795x549x305 853x602x349
Paino sisäyksikkö kg 8,5 8,5 11
Paino ulkoyksikkö kg 25 25 35
Suositusala (tilakorkeus 2,6 m) m2 20-90 30-120 40-180
Toimitukset kappaletavarana vakuutettuna kotiovelle Ultimaten omilla kuljetusautoilla tai toimituslavana, jossa 
6 kpl pumppuja (sixpack). Laadukkaat ja nopeat asennukset. Valtakunnallinen takuu, varaosa- ja huoltopalvelu.

AIWA T-PRO
Nordic WiFi ilmalämpöpumppu

12
3300(1000-3810)

ilmalämpöpumppu

Katso esittelyvideo 
sivuillamme!

*Maksimi lämmitysteho/energialuokka ilmoitettu + 7C eli leudoissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Mallikohtaiset erot mahdollisia.
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