
Invest Living Major 6.4
LUFT-/LUFTvärmepUmp För LiTe sTörre FasTigheTer - anpassad För vårT nordiska kLimaT

Investera i ditt boende
– lönsamt och klimatsmart

kontakta oss på Baxi för mer information.

nya major 6.4 kombinerar hög energi-
effektivitet med kvalitet och design, en 
allsidig sparbössa för din villa/fastighet.

Invest Living Major 6.4 är en modern 
energieffektiv luft-luftvärmepump som 
har alla de vanligaste och viktigaste 
funktionerna. Major 6.4 är vår kraftfullaste 
modell, men har fortfarande ett attraktivt 
pris. Värmepumpen passar för lite större 
fastigheter än våra minsta modeller.

Major 6.4 innehåller den senaste 
inverterteknologin och har funktion för 
underhållsvärme så att du kan förhindra 
frostskador exempelvis i din fastighet. 
Här får du även funktion för automatisk 
återstart (20oC), perfekt efter exempelvis ett 
elavbrott. 



HS Perifal AB, Box 654, 521 21 Falköping
Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13

www.baxi.se - info@baxi.se 

facebook.com/HSPerifal
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SEER / SCOP:  6.5 / 3.8
Energiklass (kyla/värme): A++/A
Värmeeffekt (kW): 1.3 - 6.4
Kyleeffekt (kW): 1.9 -5.8
Strömförbr. värme (A): 1.02 - 9.91
Strömförbr. kyla (A): 0.75 - 9.96
Avfuktningsvolym (L/h): 1.7
Spänning/Säkring (V/A): 220-240V 5Hz 1Ph / 11.5

INNERDEL
Fläkthastighet (rpm): 700-800-1100
Luftvolym (m3/h): 400-480-730
Max ljudnivå (dB): 30-35-40
Mått (BxDxH)(mm): 940x205x275
Mått emballage (BxDxH)(mm): 1015x265x350
Vikt: 9/12

UTOMHUSDEL
Kompressor typ: GMCC / Rotary
Kapacitet (BTU/h): 18 000
Kylmedel (typ/vikt): R410A/1.25
Fläkt: Axial flow fan
Fläkthastighet (rpm): 800
Luftflöde (m3/h): 2200
Max ljudnivå (dB): 59
Mått (BxDxH)(mm): 760x285x590
Mått emballage (BxDxH)(mm): 887x355x645
Vikt (kg): 35/37
IP klass: IP24

SPECIFIKATION
Vätskerör ø(mm/tum): ø6.35 / ¼
Gasrör ø(mm/tum): ø12.7 / ½
Maxnivå mellan enheterna (m): 20
Max rörlängd mellan enheterna (m): 30
Utetemperatur (min/max)(C): -25 till 45
Nordenanpassad: JA

FUNKTIONER
Automatisk omstartfunktion: JA
Stand by: JA 1W
Underhållsvärme (C): 8
Turbo mode: JA
Follow me / I feel: JA
Sleep mode: JA
Auto Swing (vertikal/horisontel): JA/NEJ
Självrengöring: JA
Självdiagnostik: JA
Filter: Cold Catalyst filter
Timer funktion: JA

ARTIKELNUMMER 6247744

Nyutvecklad, kraftfull och stilren 
luft/luft-värmepump för vårt 
nordiska klimat

Invest Living Major 6.4 har ett Cold 
Catalyst filter och bidrar därmed till ett 
fräscht inomhusklimat. Vår modell Major 
6.4 kan med en kompletterande enhet 
dessutom enkelt fjärrstyras genom en 
app i din smarta mobiltelefon. Med detta 
kan du även fjärrövervaka temperaturen 
i ditt hem eller fritidshus.

Såsom alla våra värmepumpsmodeller, 
är givetvis också Invest Living Major 6.4 
specielt framtagen och anpassad för vårt 
nordiska klimat.

Vi lämnar en av marknadens sannolikt 
bästa garantier som förutsätter en 
lagenlig och dokumenterad installation: 
10 år på kompressor och 3 år på 
värmepumpsfunktion.


