
ZEN
DESIGNMODELLEN

Kommer i 3 farger 
ZEN kan tilpasses ditt hjem med 
disse modellvalgene:

Hvit

Sølv

Sort



ZEN



Designvarmepumpe 
– når utseendet teller.

Energiklasse A+

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt.

Laveste lydnivå 21dB(A) 
Nominell kapasitet 4,0 kW 
SCOP 4,5 
For fullstendig teknisk informasjon, se bakerst

ZEN 

Kommer i 3 farger: 
ZEN kan tilpasses ditt hjem med disse modellvalgene:

Hvit Sølv Sort

Den supertynne innedelen er kun 
19,5 cm når varmepumpen er i drift.

Designpris 
ZEN ble nominert til den prestisjefylte 
"Reddot Award 2015" prisen.

design
supertynn

Av

På

iSave 
Trykker du iSave på 
fjernkontrollen justerer 
varmepumpen 
temperaturen ned til 
10°C vedlikeholdsvarme.

Prisvinnende designmodell 
Zen har fått flere internasjonale priser for sitt design. I 2011 ble Zen et 
IF DESIGN AWARD-nominert produkt. Prisen utdeles av 35 internasjonale 
produkt-industridesignere som belønner samtidsdesign på høyt nivå. 
Prisen har blitt tildelt siden 1953 og er et prestisjetungt stempel for et produkt. 
Senere har den også fått «Reddot design award» og «Good Design» pris. 
Zen er ikke bare effektiv, men også et designelement i ditt hjem. 
 
Den supertynne modellen kombinerer design og teknikk - slik at du kan 
forene harmonien i hjemmet ditt med økt komfort og redusert strømregning. 
Hvit innedel leveres med hvit fjernkontroll. Sølv og sort innedel leveres med 
sort fjernkontroll. 
  
Supertynn, sterk og effektiv 
Zen leveres med supertynn innedel på kun 19,5 cm. Likevel har den 
fabrikkgarantert driftsområde helt ned til -20°C og en COP på 4,19. 
  
Temperatur under din kontroll 
ZEN har en avansert uketimerfunksjon som gjør at du kan optimalisere 
temperaturstyringen. Sett opp temperaturen på ettermiddagen og i helgene, 
senk temperaturen når du er på jobb. På fjernkontrollen styrer man også enkelt 
temperatur, vedlikeholdsvarme og viftemodus - samt andre funksjoner på 
varmepumpen. Modellen har også innebygget WiFi så du kan styre dette når du 
er borte. 
 
Dersom du benytter andre varmekilder har også Zen Fan Mode – der kun 
viften går. Dette gjør den perfekt til å bruke sammen med peis eller ovn for 
å spre varmen. 
 
Stillegående med Silent Mode 
Med kun 21dB(A) ved Silent Mode er ZEN i toppsjiktet innen lydnivå. 

WiFi 
Zen leveres med 
innebygget WiFi som 
styrer modus, vifter 
og temperatur. 

Zen gir deg kontroll og frihet med 
integrert WiFi. Styr ditt innemiljø uavhengig 
av hvor du befinner deg fra alle weblesere, 
tablets og smarttelefoner. Du kan f.eks. 
justere vedlikeholdsvarmen på hytta, øke 
varmen i stuen før du står opp, eller kjøle 
ned huset til du kommer hjem. 
 



www.coop.no

Varmefunksjon (kW)                                                                                                                                                                  
Kapasitet ved +7°C (min-maks)                                                                                                                                                                          1,3-5,1 
Nominell kapasitet ved +7°C                                                                                                                                                                              4,0 
Effektforbruk nominell                                                                                                                                                                                         0,950 
 
Kjølefunksjon (kW) 
Kapasitet (min-maks)                                                                                                                                                                                          1,4-4,0 
Kapasitet nominell ved +35°C                                                                                                                                                                            3,5 
Effektforbruk nominell                                                                                                                                                                                         0,91 
 
Tekniske data 
SCOP                                                                                                                                                                                                                   4,5 
Energimerke varmedrift                                                                                                                                                                                       A+ 
SEER                                                                                                                                                                                                                    8,8 
Energimerke kjøledrift                                                                                                                                                                                          A+++ 
Fabrikkgarantert varmekapasitet                                                                                                                                                                          -20°C 
 
Innedel teknisk data 
Lydnivå SPL - dB(A)*                                                                                                                                                                                          21-24-30-38-46 
Lydnivå PWL - dB(A)**                                                                                                                                                                                       60 
Luftmengde i m3/min (Lav-Super)                                                                                                                                                                      4-12,7 
Dimensjoner i mm (HxBxD)                                                                                                                                                                                299x885x195 
 
Utedel teknisk data 
Lydnivå SPL - dB(A)*                                                                                                                                                                                          50 
Sikring                                                                                                                                                                                                                 10A 
Dimensjoner i mm (HxBxD)                                                                                                                                                                                550x800x285 
Kjølemedie / CO2-ekvivalent (tonn) / Kjølemediefylling (kg)                                                                                                                             R32 / 0,50 / 0,74 
 
Utstyr 
Innebygget WiFi 
Viftemodus 
I-Save funksjon (10°C vedlikeholdsvarme) 
Uketimer 
Econo Cool 
Luftrengjøringsfilter (enzymfilter mot allergi) 
 

Modellen har: 

     Varmestav i bunnpanne (behovsstyrt) 
     Spesialutviklet software for nordiske forhold 
     Inverter kompressor 
     1 fas 230V, 50 HZ 

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt. **PWL = Sound Power Level. 
Vi tar forbehold om evnt. trykkfeil og modellendringer. 

Vedlikeholdsvarme 
(i-Save) 
     Velg trinnløst fra 
     +10°C og oppover

Utmerket funksjon dersom du 
har lengre perioder der du er 
borte, eller benytter Zen utenfor 
ditt daglige oppholdssted som 
f.eks. hytte, kjeller, loftetasje 
eller på kontoret. Sikrer jevn 
varme og stabilt inneklima på 
forhåndsvalgt temperatur, 
viftehastighet og retning på 
luftstrømmen. Gradene justerer 
du trinnløst til ønsket 
innetemperatur/vedlikeholds-
varme fra +10°C og oppover. 

Viftemodus 
(Fan Mode) 
     Perfekt om du 
     fyrer i peisen!

Ved bruk av Fan Mode 
er det kun viften i innedelen 
som går. Dette gjør Zen perfekt 
til å bruke sammen med peis 
eller ovn da viften vil hjelpe med 
å fordele varmen i boligen.


