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ZIBRO SC-1235
VÄRMEPUMP MED PARKER SPANNER SNABBKOPPLING

Uppvärmning – kylning – avfuktning: 
Anläggningen har ett komplett luftbehandlings-
system. Den kan värma, kyla eller avfukta luften. 

Parker Spanner snabbkoppling: 
Anläggningens inne- och utedel sammankopp-
ling enkelt och utan några verktyg med det nya 
snabbkopplingssystemet.
 

Parker is a trademark of 
Parker Hannifin Corp. All 

rights reserved.

Fjärrkontroll med LCD-display:
Fjärrkontrollen är utrustad med en LCD-display. 
Anläggningen kan fjärrstyras på ett avstånd av 
upp till 8 meter.

PTC värmeelement i ytterdelen:
Håller utedelen frostfri även vid mycket låga ute-
temperaturer. (c:a –15 grader)

Luftströmmen kan riktas:
Luftströmmens riktning kan ställas in automatiskt 
(uppåt-nedåt) med hjälp av Swing-funktionen. 
Kan även ställas manuellt läge mellan höger och 
vänster.

Dammfilter och aktivt kolfilter:
Anläggningen är utrustad med ett två-stegs luft-
reningssystem. I första steget renas luften  från 
större dammpartiklar. I det andra steget minskas 
obehaglig lukt.

Automatisk återstart vid strömavbrott:
Anläggningen startar och återgår till inställda 
värden efter ett strömavbrott. Detta möjliggör
att den kan startas/stängas av med timer.

Anläggningen är utrustad med timer:
Kan ställas in mellan 30 min och 24 timmar.

Anläggningen är utrustad med nattsänkning:
Du kan sänka (eller höja) värmen/kylan under nat-
ten med en grad/timme under två timmar sedan 
håller anläggningen den temperaturen i fem tim-
mar innan den återgår till inställt värde.

SPECIFIKATIONER: 
Värmeeffekt (Watt) 3 500
Effektförbr. vid uppvärmning (Watt) 1 020

Kyleffekt (Watt) 3 500
Effektförbrukning vid kylning (Watt) 1 100
Nätspänning (V) 230
Avfuktningskapacitet (l/dygn) 34

Anslutes med sladd och jordad stickpropp.
Snabbkoppling för el mellan ute- och innedel.
Snabbkoppling med Parker Spanner utan verktyg.
Fyra meter slangkit medföljer.

Innehåller 1 100 gram R410A gas
Ljudnivå utedel dB(A)      54
Ljudnivå innedel dB(A) 35-43
Luftflöde kubikmeter/timme 400/550/620
COP-värde kyla 3,19
COP-värde värme 3,43

SC-1332
SC-3032
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Innehåller 1 100 gram R410A gas
Ljudnivå utedel dB(A)      54
Ljudnivå innedel dB(A) 35-43
Luftflöde kubikmeter/timme 400/550/620
COP-värde kyla 3,19
COP-värde värme 3,43

 SPECIFIKATIONER: SC-1332 SC-3032
Värmee� ekt (Watt)  nom 3 200 3 600
Värmee� ekt (Watt)  max 3 200 4 700
E� ektförbr. vid uppvärmning (Watt) 890 970
Kyle� ekt (Watt) 3 200 3 200
E� ektförbrukning vid kylning (Watt) 990 990
Nätspänning (V) 230 230
Avfuktningskapacitet (l/dygn) 26 28

Anslutes med sladd och jordad stick-
propp. Snabbkoppling för el mellan 
ute- och innedel. Snabbkoppling med 
Parker Spanner utan verktyg. 
Fyra meter slangkit medföljer. 

Innehåller gram R410A gas 790 980
Ljudnivå utedel dB(A) 54 54
Ljudnivå innedel dB(A) 35-41 32-41
Luft� öde kubikmeter/timme 400-580 350-500
COP-värde kyla 3,23 3,23
COP-värde värme 3,60 3,70
Inverter Nej Ja
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SC 1326 AIR CONDITIONER

Features
Cooling + dehumidifying + heating (heat pump): The air conditioning is a complete air
treatment system. It can cool, dehumidify and heat the air.

Air conditioning: In COOLING mode the unit produces a pleasant and refreshing cool airflow.

Heating: In HEATING mode the unit produces a warm and comfortable airflow. Because also the
free of charge energy from the outdoor air is used the efficiency of the system can reach up to
340%!

Dehumidifying: In DRY mode the unit dehumidifies the air in the room as efficient as possible.
Note: In COOLING mode the air is also dehumidified.

Easy installation via industial proven "Spanner"Quick Connector System: The air
conditioner is provided with a Spanner type Quick connection system which makes it easy to
connect indoor unit with outdoor unit, simply pull the lever without the need for tools. There is no
need for additional brazing anymore. The Spanner type Quick connector is of the Parker brand,
ensuring the most durable and high quality quick connection method. The Parker Quick Connector
has proven quality in industrial applications.

Connection via flexible tubes: The air conditioner is provided with Stainless Steel flexible
refrigerant gas line and Soft Copper refrigerant liquid line. Due to these flexible lines the
installation can be done in the most easiest way without the risk of  folding/ cracking.

EXTRA: frost protection in outdoor unit: The outdoor unit is provided with a PTC heating
cable. When the system is working as a heater in the wintertime the PTC heating cable will keep
the drip pan in the outdoor unit clear of ice, making sure the condensate water can reach the
drain point. Furthermore also the compressor crankcase is provided with a heating cable. Ensuring
the unit can perform and start up at extreme wheather conditions.

EXTRA: Home Freezing prevention Button: Upon pressing this button the unit will go into the
freezing prevention mode. The unit will overrule the indoor temperature setting and set it to
approx 8-10°C. In this way preventing your home from freezing during cold periods at the lowest
possible energy consumption. When this mode is selected the indoor unit display will show “FP”.
This button can only be operated in heating mode.

Environment friendly refrigerant R410A: The most preferred and environmental friendly
refrigerant R410a is used in the air conditioner.

Turbo mode: With the Turbo mode the air conditioner will reach the preset temperature in the
shortest possible time.

3-layer air filter: The air conditioner is equipped with a 3 layer filter package to clean the
circulated room air. The 3M™ HAF air filter delivered together with this unit captures allergens like
bacteria, dust and pollen from the circulated air with an efficiency up to 80%. Pollen are well
known as an important stimulus for hay-fever allergy. The active carbon filter removes unpleasant
odours from the air and the screen filter captures large dust particles. The screen filter can be
cleaned with a vacuum cleaner and/or lukewarm water. Per season 2 to 3, 3M™ HAF and active
carbon filters will be used. These filters are available in a consumer package  (including 1 3M™
HAF and 1 active carbon filter).
Remote control with LCD screen: The unit can be operated with an easy to handle remote
control including LCD-display. Using the remote control the air conditioner can be operated up to
a distance of approx. 8 metres.

Remote control holder: The remote control can be placed in the wall mounted remote control
holder which is delivered together with the unit.

Adjustable airflow: The up-down airflow can be automatically changed by using the SWING
mode. The left-right airflow can be changed manually.

Sleep Mode: This function enables the air conditioner to increase (cooling) or decrease (heating)
automatically 1°C per hour for the first two hours and then maintain the same temperature for
five hours after which the air conditioner will stop operating automatically. It maintains the most
comfortable temperature and saves energy at the same time.

Fan speed setting: Select with FAN speed button: Automatic, Low, Medium or High. The LCD
display on the remote control will show the chosen speed.

Automatic operation: The air conditioning system can be set to automatic operation for the
most suitable MODE: Cooling, Dehumidifying or Heating, monitoring the indoor temperature.

Auto restart function: If there is any power failure during operation, the operation status before
power failure is memorised and the unit starts operating automatically after power recovery.

Timer: Use TIMER or set a working time between 30 minutes and 24 hours. The preset time
appears in the display of the remote control. The unit switches ON or OFF automatically when this
time is passed.

Full colour box: The unit is delivered completely with all auxiliary parts in a full colour box
showing application and operation information in 13 languages.

Prevents the room
temperature from fal-

ling below 8 ºC

3-layer fi lter, anti-
allergy

Extra frost protection
in outdoor unit

Easy installation via
Quick Connector sys-

tem

Frostvakt:
När du trycker på denna knapp kommer enheten 
att gå in frostvakts läge. Enheten kommer att åsido-
sätta inomhustemperatur inställningen och ställas 
in på ca 8-10°C. På detta sätt förhindras ditt hem 
från frysa under kalla perioder med lägsta möjliga 
energiförbrukning. 
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Denna produkt skall installeras
av en fackman


