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Pelèr 20 
Luftkylare 

 
Pelér 20 luftkylare är en kraftfull portabel luftkylare med en extra stor vattentank på 20 liter 
och kan sänka inomhustemperaturen med en till fyra grader under optimala förhållanden. 
Den står på fyra hjul vilket gör den enkel att flytta till där behovet är som störst. För yta upp 
till 55 m². 

Stor vattentank - Pelér 20 luftkylare är en kraftfull portabel luftkylare med en stor 20 liters 
vattentank med lätt påfyllning och den behöver inte lyftas bort. 

Flyttbar– Pelér 20 luftkylare har fyra vridbara hjul för enkel flytt mellan olika rum på jobbet 
eller hemma i bostaden. 

Kapacitet - Pelér 20 luftkylare har en maxkapacitet upp till 55 m². 

Luftflöde - Kan hantera upp till 600 m³/timme med en utblåshastighet på 9 m/s, vilket 
motsvarar sjötermen styv bris. 

Luftkylare - En luftkylare använder vanligt vatten för att kyla luften och med den inbyggda 
fläkten dras luft via luftkylaren och fångar upp molekyler av vatten från vattentanken och de 
mixas med luften inomhus. Vattenmolekylerna fångar upp värmen, vilket sänker 
inomhustemperaturen med en till fyra grader. Rekommendationen för fuktighetsnivå är max 
60 % i rummet där luftkylaren står, för bästa möjliga effekt. Luftkylaren är effektivare ju 
torrare luften är. 
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En luftkylare fungerar inte som en traditionell AC. I en luftkylare finns ingen kompressor eller 
köldmedium och kyler inte ner till lika låga temperaturer som en portabel AC. En luftkylare 
kan sänka inomhustemperaturen med 1-3 grader. 

Placering - Placera gärna Pelér 20 vid ett fönster eftersom frisk luft hjälper aggregatet att 
skapa en bättre kyleffekt. 

Touch display - Innovativ kontrollpanel med touch display för enkel styrning och kontroll. 

Filter - Pelér 20 har ett filter som håller inomhusluften ren från damm och smuts. 

Pelér 20 luftkylare: 

• 4 fläkthastigheter 
• Fjärrkontroll  
• Inbyggd timer 

Tekniska data: 
 

Varumärke Olimpia Splendid 

Modell Pelér 20 

Typ Luftkylare 

Strömförsörjning 220-240V, 1-fas (jordat uttag) 50 Hz 

Maximal strömförbrukning 110 W 

Stand-by strömförbrukning 0,45 W 

Fläkthastigheter 4 st. 

Luftvolym (max) 600 m³/timme 

Ljudtrycksnivå 51 dB (A) 

Maximal ljudnivå 60 dB (A) 
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Vattentankens kapacitet 20 L 

Märkning CE 

Produktstorlek (B x H x D) 342 x 897 x 390 mm 

Förpackningsstorlek (B x H x D) 405 x 960 x 440 mm 

Vikt (utan förpackning) 8 kg 

Vikt (med förpackning) 10,5 kg 

Timer 1, 2, 4 eller 8 timmar 

Avtagbar vattentank Ja 

Oscillerande funktion (swing) Ja 

Fjärrkontroll Ja 
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