Online Auktion, Varmepumper, Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast.
1

Fabriksny 16 KW
Fabriksny 16 KW Luft til Vand, Varmepumpe Kaisai KHC-16RY3-B, luft til
vand, momoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig intrigeret i ude
delen og forbindelsen til inde delen er vandbåren, der kan tilkobles op til 16
enheder, Kaisai er KEYMARK Certificeret der bekræfter produktets høje
standart og overensstemmelse med Europæiske standarter. betjening med
WIFI trådløs netværk og app. pakket i transportkasse med transportmål ca.
150x55cm H 110cm. nem montering og enkel vedligeholdelse, se dataplade
under fotos.
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Fabriksny 16 KW
Fabriksny 16 KW Luft til Vand, Varmepumpe Kaisai KHC-16RY3-B, luft til
vand, momoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig intrigeret i ude
delen og forbindelsen til inde delen er vandbåren, der kan tilkobles op til 16
enheder, Kaisai er KEYMARK Certificeret der bekræfter produktets høje
standart og overensstemmelse med Europæiske standarter. betjening med
WIFI trådløs netværk og app. pakket i transportkasse med transportmål ca.
150x55cm H 110cm. nem montering og enkel vedligeholdelse, se dataplade
under fotos.
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Fabriksny 16 KW
Fabriksny 16 KW Luft til Vand, Varmepumpe Kaisai KHC-16RY3-B, luft til
vand, momoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig intrigeret i ude
delen og forbindelsen til inde delen er vandbåren, der kan tilkobles op til 16
enheder, Kaisai er KEYMARK Certificeret der bekræfter produktets høje
standart og overensstemmelse med Europæiske standarter. betjening med
WIFI trådløs netværk og app. pakket i transportkasse med transportmål ca.
150x55cm H 110cm. nem montering og enkel vedligeholdelse, se dataplade
under fotos.
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Fabriksny 16 KW
Fabriksny 16 KW Luft til Vand, Varmepumpe Kaisai KHC-16RY3-B, luft til
vand, momoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig intrigeret i ude
delen og forbindelsen til inde delen er vandbåren, der kan tilkobles op til 16
enheder, Kaisai er KEYMARK Certificeret der bekræfter produktets høje
standart og overensstemmelse med Europæiske standarter. betjening med
WIFI trådløs netværk og app. pakket i transportkasse med transportmål ca.
150x55cm H 110cm. nem montering og enkel vedligeholdelse, se dataplade
under fotos.

5

Fabriksny Varmepumpe Kaisai, 8 KW.
Fabriksny Varmepumpe Kaisai KHC-08RY3, luft til vand, momoblock system
hvor kølemidlet er fuldstændig intrigeret i ude delen og forbindelsen til inde
delen er vandbåren, der kan tilkobles op til 16 enheder, Kaisai er KEYMARK
Certificeret der bekræfter produktets høje standart og overensstemmelse
med Europæiske standarter. betjening med WIFI trådløs netværk og app.
pakket i transportkasse med transportmål 150x55cm H 110cm. nem
montering og enkel vedligeholdelse.
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Fabriksny Varmepumpe Kaisai, 8 KW.
Fabriksny Varmepumpe Kaisai KHC-08RY3, luft til vand, momoblock system
hvor kølemidlet er fuldstændig intrigeret i ude delen og forbindelsen til inde
delen er vandbåren, der kan tilkobles op til 16 enheder, Kaisai er KEYMARK
Certificeret der bekræfter produktets høje standart og overensstemmelse
med Europæiske standarter. betjening med WIFI trådløs netværk og app.
pakket i transportkasse med transportmål 150x55cm H 110cm. nem
montering og enkel vedligeholdelse.
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Fabriksny Varmepumpe Kaisai, 8 KW.
Fabriksny Varmepumpe Kaisai KHC-08RY3, luft til vand, momoblock system
hvor kølemidlet er fuldstændig intrigeret i ude delen og forbindelsen til inde
delen er vandbåren, der kan tilkobles op til 16 enheder, Kaisai er KEYMARK
Certificeret der bekræfter produktets høje standart og overensstemmelse
med Europæiske standarter. betjening med WIFI trådløs netværk og app.
pakket i transportkasse med transportmål 150x55cm H 110cm. nem
montering og enkel vedligeholdelse.
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Fabriksny Varmepumpe Kaisai, 8 KW.
Fabriksny Varmepumpe Kaisai KHC-08RY3, luft til vand, momoblock system
hvor kølemidlet er fuldstændig intrigeret i ude delen og forbindelsen til inde
delen er vandbåren, der kan tilkobles op til 16 enheder, Kaisai er KEYMARK
Certificeret der bekræfter produktets høje standart og overensstemmelse
med Europæiske standarter. betjening med WIFI trådløs netværk og app.
pakket i transportkasse med transportmål 150x55cm H 110cm. nem
montering og enkel vedligeholdelse.
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Fabriksny Varmepumpe Kaisai, 8 KW.
Fabriksny Varmepumpe Kaisai KHC-08RY3, luft til vand, momoblock system
hvor kølemidlet er fuldstændig intrigeret i ude delen og forbindelsen til inde
delen er vandbåren, der kan tilkobles op til 16 enheder, Kaisai er KEYMARK
Certificeret der bekræfter produktets høje standart og overensstemmelse
med Europæiske standarter. betjening med WIFI trådløs netværk og app.
pakket i transportkasse med transportmål 150x55cm H 110cm. nem
montering og enkel vedligeholdelse.
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Fabriksny Varmepumpe Kaisai, 8 KW.
Fabriksny Varmepumpe Kaisai KHC-08RY3, luft til vand, momoblock system
hvor kølemidlet er fuldstændig intrigeret i ude delen og forbindelsen til inde
delen er vandbåren, der kan tilkobles op til 16 enheder, Kaisai er KEYMARK
Certificeret der bekræfter produktets høje standart og overensstemmelse
med Europæiske standarter. betjening med WIFI trådløs netværk og app.
pakket i transportkasse med transportmål 150x55cm H 110cm. nem
montering og enkel vedligeholdelse.

11

Kaisai A++ 7,3
Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til
hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse
A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der
medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du
også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen.
Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på
890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.
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Kaisai A++ 7,3
Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til
hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse
A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der
medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du
også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen.
Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på
890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.

13

Kaisai A++ 7,3
Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til
hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse
A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der
medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du
også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen.
Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på
890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.
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Kaisai A++ 7,3
Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til
hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse
A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der
medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du
også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen.
Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på
890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.

15

Kaisai A++ 7,3
Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til
hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse
A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der
medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du
også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen.
Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på
890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.

16

Kaisai A++ 7,3
Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til
hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse
A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der
medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du
også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen.
Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på
890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.

17

Kaisai A++ 7,3
Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til
hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse
A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der
medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du
også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen.
Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på
890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.

18

Kaisai A++ 7,3
Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til
hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse
A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der
medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du
også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen.
Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på
890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.
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Kaisai A++ 7,3
Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til
hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse
A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der
medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du
også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen.
Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på
890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.

20

Kaisai A++ 7,3
Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til
hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse
A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der
medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du
også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen.
Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på
890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.
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Kaisai A++ 3,8
Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8
kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for
varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger
en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også
kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt
til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på
720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.
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Kaisai A++ 3,8
Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8
kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for
varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger
en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også
kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt
til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på
720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.
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Kaisai A++ 3,8
Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8
kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for
varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger
en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også
kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt
til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på
720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.
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Kaisai A++ 3,8
Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8
kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for
varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger
en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også
kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt
til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på
720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.
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Kaisai A++ 3,8
Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8
kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for
varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger
en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også
kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt
til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på
720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.
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Kaisai A++ 3,8
Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8
kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for
varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger
en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også
kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt
til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på
720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.
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Kaisai A++ 3,8
Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8
kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for
varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger
en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også
kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt
til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på
720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.
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Kaisai A++ 3,8
Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8
kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for
varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger
en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også
kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt
til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på
720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.
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Kaisai A++ 3,8
Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8
kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for
varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger
en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også
kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt
til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på
720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.
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Kaisai A++ 3,8
Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8
kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for
varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger
en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også
kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt
til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst.
Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget
luftrensningsfilter som sørger for rense luften for bakterier så du er sikret et
sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på
720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret
information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.
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