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Emmeti  loft-loft single inverter 
 

Emmeti single inverter varmadælurnar koma í öllum stærðarflokkum 
 

Single  inverter  dælurnar  okkar  frá  Emmeti  koma í fjórum stærðum 3,10 kW, 

3,80 kW, 5,8 kW og 7,00 kW. Þær hental vel hvort það er fyrir heimilið, skrifstofuna, 

skemmuna eða sumarbústaðin. Allar dælurnar frá Emmeti sem við bjóðum uppá 

eru ErP prufaðar og eru með staðalinn A++. 
 

 
 

Emmeti X-ECO-0915 3,10 kW 
 

•            Stærð: 3,10 kW (þegar hitað er) 

•            Stærð 2,70 kW (Þegar kælt er) 

•            Orkuflokkur: A ++ 

•            SEER: 6,5 

•            Árleg orkunotkun þegar kælt er: 145 kWh/y 

•            Skilvirkni/ SCOP miðað við útihitann 2°C er 4,8, við -10°C 4,0 og við -20°C 3,2 

•            Orkan sem varmadælan skilar miðað við útihitann 2°C er 2,8 kW, við -10 C° 2,6 og við –20°C 2,6 kW, 

•            Árleg orkunotkun kWh/y miðað við útihitann 2°C er 816 við 10°C 910 og við -20°C frost  1706 

•            Lágmark og hámark útihiti (þegar hitað er): -20° / 24 ° C 

•            Lágmark og hámar útihiti (þegar kælt er): -15C° / 43 ° C 

•            Loftstreymi „Airflow“ ( max-min): 600 – 280 m
3 

/h 

•             Hljóðstyrkur „sound power level“ (max-min) 55 – 38 dB(A) 

•            Hljóðstyrkur „sound pressure level“ (max-min) 38 – 21 dB(A) 

•            Stærð útieining LxHxPxDxE mm : 776 x 540 x 320 x 510 x 286 

•            Stærð innieining LxHxP mm: 770 x 283 x 207 

•            Þyngd útieining 28 kg 

•            Þyngd innieining 9 k 
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Emmeti X-ECO-1215 3,80 kW 
 

•   Stærð: 3,80 kW (þegar hitað er) 

•   Stærð 3,50 kW (Þegar kælt er) 

•   Orkuflokkur: A ++ 

•   SEER: 6,1 

•   Árleg orkunotkun þegar kælt er: 201 kWh/y 

•   Skilvirkni/ SCOP miðað við útihitann 2°C er 4,7, við -10°C 4,2 og við -20°C 3,4 

•   Orkan sem varmadælan skilar miðað við útihitann 2°C er 3,4 kW, við -10 C° 3,0 og við –20°C 3,0 kW, 

•   Árleg orkunotkun kWh/y miðað við útihitann 2°C er 1013 við 10°C 1000 og við -20°C frost 1853 

•   Lágmark og hámark útihiti (þegar hitað er): -20° / 24 ° C 

•   Lágmark og hámar útihiti (þegar kælt er): -15C° / 43 ° C 

•   Loftstreymi „Airflow“ ( max-min): 680 – 300 m
3 

/h 

•    Hljóðstyrkur „sound power level“ (max-min) 56 – 39 dB(A) 

•   Hljóðstyrkur „sound pressure level“ (max-min) 39 – 22 dB(A) 

•   Stærð útieining LxHxPxDxE mm : 776 x 540 x 320 x 510 x 286 

•   Stærð innieining LxHxP mm: 770 x 283 x 207 

•   Þyngd útieining 29 kg 

•   Þyngd innieining 9 kg 
 

 
 

Emmeti X-ECO-1815 5,80 kW 
 

•     Stærð: 5,80 kW (þegar hitað er) 

•     Stærð 5,30 kW (Þegar kælt er) 

•     Orkuflokkur: A ++ 

•     SEER: 6,1 

•     Árleg orkunotkun þegar kælt er: 304 kWh/y 

 

 
 
 
 
Fjarstýring fylgir öllum varmadælunum frá Emmeti. Með 
fjarstýringunni stillir þú m.a. hitann sem þú villt hafa í rýminu. Þegar 
varmadælan er búin að ná upp þeim hita sem óskað er eftir viðheldur 
hún honum sjálfvirkt með því að slökkva á sér og kveikja eftir þörfum. 

•     Skilvirkni/ SCOP miðað við útihitann 2°C er 4,8, við -10°C 4,0 og við -20°C 3,2 

•     Orkan sem varmadælan skilar miðað við útihitann 2°C er 5,2 kW, við -10 C° 5,0 og við –20°C 5,5 kW, 

•     Árleg orkunotkun kWh/y miðað við útihitann 2°C er 1517 við 10°C 1750 og við -20°C frost 3281 

•     Lágmark og hámark útihiti (þegar hitað er): -20° / 24 ° C 

•     Lágmark og hámar útihiti (þegar kælt er): -15C° / 43 ° C 

•     Loftstreymi „Airflow“ ( max-min): 800 – 460 m
3 

/h 

•      Hljóðstyrkur „sound power level“ (max-min) 60 – 44 dB(A) 

•     Hljóðstyrkur „sound pressure level“ (max-min) 43 – 27 dB(A) 

•     Stærð útieining LxHxPxDxE mm : 955 x 700 x 396 x 560 x 364 

•     Stærð innieining LxHxP mm: 865 x 305 x 222 

•     Þyngd útieining 46 kg 

•     Þyngd innieining 12 kg 
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Emmeti X-ECO-2415 7,0 kW 
 

•            Stærð: 7,0 kW (þegar hitað er) 

•            Stærð 6,5 kW (Þegar kælt er) 

•            Orkuflokkur: A ++ 

•            SEER: 6,1 

•            Árleg orkunotkun þegar kælt er: 373 kWh/y 

•            Skilvirkni/SCOP miðað við útihitann 2°C er 5,0, við -10°C 4,0 og við -20°C 3,4 

•            Orkan sem varmadælan skilar miðað við útihitann 2°C er 5,8 kW, við -10 C° 5,8 og við –20°C 5,8 kW, 

•            Árleg orkunotkun kWh/y miðað við útihitann 2°C er 1624 við 10°C 2030 og við -20°C frost 3582 

•            Lágmark og hámark útihiti (þegar hitað er): -20° / 24 ° C 

•            Lágmark og hámar útihiti (þegar kælt er): -15C° / 43 ° C 

•            Loftstreymi „Airflow“ ( max-min): 1000 – 550 m
3 

/h 

•             Hljóðstyrkur „sound power level“ (max-min) 63 – 46 dB(A) 

•            Hljóðstyrkur „sound pressure level“ (max-min) 46 – 29 dB(A) 

•            Stærð útieining LxHxPxDxE mm : 980 x 790 x 427 x 610 x 395 

•            Stærð innieining LxHxP mm: 1007 x 315 x 226 

•            Þyngd útieining 56 kg 

•            Þyngd innieining 14 kg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCOP gildið segir hversu góð varmadæla er í að breyta orku í hita. Venjulegur rafmagnsofn notar 1kW 

rafmagnsorku til að framleiða 1kw hita. Emmeti single inverter varmadælurnar okkar hafa ca. SCOP 

gildið 5 þegar útihitinn er 2 °C  sem þýðir að í hvert skipti sem varmadæla notar 1kW framleiðir hún um 

5 kW hita. 
 

Á íslandi er meðalhitinn venjulega hærri en 2 °C. Þetta þýðir að varmadælurnar eru að meðaltali um eða 

yfir 5 sinnum sparneytnari en venjulegir rafmagns hitarar. 
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SEER segir til um skilvirkni 
varmadælunnar þegar kælt 
er. 

 

 
 
SCOP Skilvirkni Emmeti 
varmadælanna hefur verið 
sannprófuð við 3 hitastig 
kalt,miðlungs kalt og heitt. 

 

Segir til um hver 
orkunotkunin er þegar 
innihitinn er 27°C og 
útihitinn 37°C 

 

 
Árleg skilvirkni þegar kælt 

er 
 
 

Árleg orkunotkun þegar 

kælt er 

 
 
 
 
Emmeti dælurnar hafa  farið í 
gegnum ströngustu prófanir 
sem miðast við að sannprófa 
orkuna sem varmadælan 
getur skilað við þrjú 
mismunandi útihita og á 
sama tíma haldið 20°C 
innihita:kalt (-20°C), 
miðlungs kalt (-10°C) og heitt 
(2°C). 

 
Hljóðstyrkur innieining 

 
 
 

Hljóðstyrkur úti eining 

Árleg orkunotkun við þrjú 

mismunandi hitastig. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Loft-Loft varmadælurnar frá Emmeti eru fljótar að ná kjörhitastigi í því rými sem 

þær eru að hita síðan slökkva þær og kveikja á sér eftir þörfum til að halda því 

hitastigi sem beðið er um.  


