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Arctus Nordic Caravan AC – CAC-2.4 

 
Arctus Caravan AC är en portabel kylanläggning som är utvecklad för i huvudsak husvagnar och 
husbilar. Med sin kapacitet och kompakta design passar den även för att sänka temperaturen i ett 
sovrum, båten, gästhus/friggebod eller i ett djurskydd (exempelvis hundkoja). Enheten består av en 
inomhusdel och en utomhusdel, precis som en traditionell luftvärmepump.  

Skillnaden mellan Arctus Caravan AC och en fast installerad luftvärmepump är att Arctus Caravan AC 
har en fast monterad, men mjuk och följsam, slanganslutning mellan inomhusdelen och 
utomhusdelen. Slangkopplingen är 1 meter, vilket innebär att enheten enkelt sättas upp och tas ned, 
utan att verktyg behövs. Jämför du Arctus Caravan AC med en traditionell portabel AC, måste den 
portabla AC ’n ha en tjock utblåsslang som leds ut genom ett halvöppet fönster. Arctus Caravan AC 
har endast den tunna slangen som förbinder innedelen med utedelen, vilket betyder att man nästan 
kan hålla fönstret stängt och du får en bättre och snabbare kyleffekt! 

Med en kyleffekt upp till 2 400 BTU och 750 Watt kan den sänka temperaturen i ett rum upp till ca 
12-14 m². Arctus Caravan AC kan ställas in i 3 kyleffektlägen, 2 fläkthastigheter och den har även en 
inbyggd timerfunktion. Allt styrs enkelt via innedelens LCD-display. Arctus Caravan AC avfuktar även 
luften, upp till 0,8 liter/timme, vilket är en smart funktion då sommaren ofta har hög luftfuktighet. 

När kondensvattnet i inomhusdelens uppsamlingsskål har nått en viss mängd (0,8 liter) leder 
pumpen automatiskt ut vattnet till kondensorn i utomhusdelen. I utomhusdelen förångas en del 
av vattnet när den varma luften leds bort. Det resterande vattnet förs bort via ett rör på 
utomhusdelens undersida, vilket är en smart och praktisk funktion.  

Monteringskit bestående av upphängningsanordningar ingår.  
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Funktioner och prestanda: 

- Innedelen är försedd med LCD-display för styrning av alla funktioner 
- Systemet har två olika fläkthastigheter, HIGH & LOW 
- Luftkonditioneringen har 4 kyleffektlägen 
- Integrerad timer från 0,5 upp till 7,5 timmar 
- Rekommenderad för boyta upp till ca 12-14 m² 
- Kompakt design gör den enkel att förvara 
- Försedd med handtag för smidig transport 

Tekniska data: 

• Spänning:   220-240 volt 

• Ineffekt:   450 W 

• Kylkapacitet:   2 400 BTU, 750 W 

• Luftflöde innedel:   4,15 m³/timme 

• Luftflöde utedel:   25 m³/timme 

• Skyddsklass utedel:  IP24 

• Energieffektivitetsklass:  E 

• Kylmedium:   R134a, 220 g 

• Slanglängd mellan innedel/utedel: 1 meter 

• Avfuktningskapacitet: 0,8 liter/timme 

• Timerfunktion:  0,5-7,5 timmar  

• Ljudnivå innedel:   <45- <49,8 dBA 

• Ljudnivå utedel:   <52- <58,0 dBA 

• Vikt innedel:   6,7 kg 

• Vikt utedel:   12,7 kg 

• Mått innedel:   B 39,5 x H 36 x D 18,5 cm 

• Mått utedel:   B 44 x H 38 x D 20 cm 

• Garanti:  2 års konsumentgaranti 

• EAN   8713415380019 
 

Bilder nedan 
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