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UNICO AIR 8 SF 
Fastmonterad AC – utan utedel! 

              
                                                                         Unico AIR 8 SF                                           

 

 

 

Unico har en unik serie AC för fast montage där den ”obligatoriska” utedelen saknas. Unico 
AIR 8 SF är designad för väggmontage och det enda som behövs för att installera enheten är 
två hål i väggen och ett vägguttag för elanslutning. Kylmediet som finns i Unico AIR 8 SF 
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tankas från fabrik och är hermetiskt tillslutet vilket innebär att det inte behövs någon 
certifierad kyltekniker för att installera enheten. Är man lite händig kan man klara av 
installationen på egen hand, alternativt anlitas en vanlig hantverkare för jobbet att borra två 
hål i väggen.  

Unico AIR 8 SF är en AC som passar perfekt där det av estetiska eller praktiska skäl inte går 
att installera ett traditionellt aggregat med en utedel på ytterväggen. Eftersom utedelen 
saknas minskar risken för att anläggningen skadas av väder och vind, is och snö. Andra 
lämpliga användningsområden är Attefallshus, kontor, flyttbara lokaler som till exempel 
byggbodar samt vardags- och sovrum i en villa, lägenhet eller fritidshus. 

En annan fördel med Unico AIR 8 SF är att du slipper besväret med den otympliga slangen 
för värmeutblåset som krävs då man vill kyla med en portabel AC. Trots att en portabel AC 
har sina fördelar i att vara just portabel, är det få som tycker att det är praktiskt med den 
stora utblåsslangen. På grund av att slangen leds ut genom ett halvöppet fönster eller dörr, 
läcker det in värme. Bor man dessutom på marknivå i villa eller i en stuga kan man inte 
lämna lokalen obevakad eftersom det inte går att låsa fönstret eller dörren där slangen finns 
uthängd. Med Unico AIR 8 SF är det besväret borta!  

Fördelar med Unico AIR 8 SF: 

Unico AIR 8 SF är en vägghängd enhet som är extremt slimmad i sin design då den endast är 
16 cm tjock.  

I lägsta fläkthastighet är den mycket tyst, med sina 27 db (A), vilket gör att den med fördel 
passar i lokaler där man arbetar eller bor.  

Unico AIR 8 SF levereras med fjärrkontroll 

Har en kyleffekt på max 1,8 kW, energiklass A och kan avfukta 0,6 liter/h. 

Video: https://www.youtube.com/embed/oryUOBm0WKY?autoplay=1 

PDF: https://www.olimpiasplendid.com/media/files/5054_ENG2020_UNICO%20AIR.pdf  

 

Produktspecifikation 

Kylkapacitet kW    1,8 

Nominell effektförbrukning för kylning av PEER kW  0,7 

Matningsspänning V-Hz    230-50 

Matningsspänning minimum / max V   198/264 

Maximal energiförbrukning i kylläge W   670 

Avfuktningskapacitet l / h    0,6 

Luftflödeshastighet vid kylning (max/med/min) m³/h  235/180/150 

Fläkthastigheter   3 

Diametervägghål mm    162 
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Mått (L x H x D) (utan förpackning) mm   978 x 491 x 160  

Mått (L x H x D) (med förpackning) mm   1060 x 595 x 250 

Vikt (utan förpackning) kg    37 

Vikt (med förpackning) kg    41 

Ljudtryck (Min Max) dB (A)   27-38  

IP-klass    20 

Energiklass    A 

Kylmedium     R410A 

Global uppvärmningspotential GWP kg CO2 ekv.  2088 

Kylmedelgasladdning kg    0,47 
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