
MULTI SPLIT

ICEBREAKER Multi



For maksimal tilpassing, fleksibilitet og energisparing 
er multi splitt svaret

Multisplitt ICEBREAKER 

Dette er ICEBREAKER Multi
Jevn & stabil temperatur i alle rom. Kun en utedel med opptil 

fem innedeler. Lavere energibehov for oppvarming i hele boligen. 
Velg blant ulike modeller tilpasset hvert rom. Inne-delene kan styres 

individuelt. Like godt egnet til kjøling som til oppvarming. 
Billigere enn å kjøpe & installere flere varmepumper.

Enkel split løsning

Multisplitt løsning

En innedel er tilkoblet en utedel. Innedelen 
plasseres på et åpent sted som gjør at luften 
får spre seg så godt som mulig, visse rom vil 
få utilstrekkelig komfort og tilførsel av 
varme/kjøling og man bør fortsatt ha et 
alternativ til oppvarming og nedkjøling.

Med en utedel kan du koble til opptil fem 
innedeler. Innedelene kan plasseres i ulike 
rom og/eller etasjer som styres individuelt. 
Det gir en ekstrem økning i både komfort og 
energisparing, da du kan varme/kjøle hele 
boligen kun med energieffektiv energi.

Full fleksibilitet med løsninger fra 5,6 til 10,4 kW og høyeste 
energieffektivitet A+++. R32 i hele sortimentet 

Kompakt veggmodell
Ikke bare er innedelen kompakt, 

den er også effektiv og kraftig. 
Svært plasseringsvennlig med 

kun 79,9 cm bredde.

Premium veggmodell
Effektiv, kraftig og smart innedel 
med flere innovative funksjoner 

og innebygd WIFI. 

Gulvmodell
Enestående komfort med 

superstille teknologi (19dB(A)) 
og markedets mest avanserte 
luftrensefilter. Design modell.

4-veis takkassett
Enestående komfort med 

superstille teknologi (19dB(A)) 
og markedets mest avanserte 
luftrensefilter. Design modell.



 Kombinasjonen er ypperlig for deg som ønsker kjøling på soverommet, men også en 
enhet til oppvarming i foreks. stuen! Med to innedeler får du jevn varmefordeling og 
økt komfort, selv om du har etasje skillere og/eller avdelte rom i huset.

Pakkeløsninger

Med flere hundre ulike kombinasjoner og mulighet for
lange rørstrekk er multisplitt virkelig skreddersøm

Panasonic CU-2Z50TBE utedel
To Premium eller kompakt innedeler
Ypperlig til både oppvarming og kjøling 
WIFI og smart APPstyring
Uavhengig betjening pr. innedel

4
4
4
4
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MULTI Small Premium / Kompakt

Det finnes ikke et fasitsvar, men flere faktorer bør tas i betraktning ved valg av stør-
relse på et multianlegg. Areal, romfordeling, isolasjon og funksjoner er det viktigste. 
Pakkeløsningene er basert på våre mest populære kombinasjoner som enkelt kan 
dimensjoneres med hensyn til dine ønsker og boligens behov.

Egnet til mindre boliger og leiligheter med to etasjer 
og/eller boliger med atskilte rom.

7.2 kW

A+++ SCOP 4.60 SEER 8.50

En energieffektiv kombinasjonsløsning hakket kraftigere enn Multi Small som vil 
minimere energiforbruket i hele boligen samtidig som man oppnår høyere grad av 
komfort. Innedelene kan styres manuelt og er like godt egnet til kjøling som til 
oppvarming.

Panasonic CU-3Z52TBE utedel
To 25 Premium eller kompakt innedeler
Ypperlig til både oppvarming og kjøling 
WIFI og smart APPstyring
Uavhengig betjening pr. innedel
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MULTI Medium Premium / Kompakt
Passer til små og mellomstore boliger og sørger for 
jevn varmefordeling og økt komfort i hele boligen. 

8.3 kW

A+++ SCOP 4.20 SEER 8.50

Multi Kompakt veggmodell
Designet for å passe inn de aller fleste steder! 
Perfekt over en dør, eller ved et etasjeskille for 
optimal spredning av luften. 

Stillegående drift og innebygd WIFI for smart styring via 
Comfort Cloud APPen.

4

79,9 cm

4

4

20,9 cm

Multi Premium veggmodell
Kraftig, energieffektiv og spesielt utviklet for å 
takle vårt nordiske klima. Designet i en matt og stil-
ren finish, hvor monteringsplaten er den samme for 
eldre panasonic modeller. Perfekt om du har en eldre 
modell som skal byttes ut!

Multi Premium er svært stillegående med kun 
19dB(A) og leveres med innebygd WIFI og smart 
styring om man kobler den sammen med Comfort 
Cloud APPen. 



Multi large er perfekt for deg med større flater, to etasjer/eller atskilte rom da den er 
kraftig nok til å dekke et stort energibehov.

Panasonic CU-3Z68TBE utedel
To 35 Premium eller kompakt innedeler
Ypperlig til både oppvarming og kjøling 
WIFI og smart APPstyring
Uavhengig betjening pr. innedel
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MULTI Large Premium / Kompakt
For boliger med større energibehov. Med to inne-
deler får du jevn fordeling av varmen som sikrer 
temperaturen du vil ha, også over flere plan. 

10.4 kW

A++ SCOP 4.20 SEER 8.00

Pakkeløsninger Multisplitt FAQ

To eller flere innedeler anbefales spe-
sielt til større leiligheter, eneboliger og 
boliger med flere plan, adskilte deler og 
lukkede rom. 

Mange velger multisplitt i nye hus der 
det om sommeren er viktig med kjøling, 
foreks. ved å ha en innedel på soverom-
met som aircondition og en annen i stua 
til oppvarming. Om man har to etasjer 
så er en typisk installasjon å plassere 
en inndel i hver etasje hvor det er mest 
hensiktsmessig for å oppnå jevn komfort 
og energieffektivitet i hele boligen.

Passer Multisplitt til mitt behov?

Har du en enebolig på 150-180m² og 
monterer en «vanlig» varmepumpe 
(single split) så kan du regne med at den 
dekker opp mot halvparten av fyringsbe-
hovet med rimelig energi i halve boligen. 
Da sparer du  2/3-deler av energibruken 
i ca halve boligen, mens den andre 
halvdelen fortsatt er like dyr å fyre som 
tidligere.

Installerer du en kraftigere multi
med 2 eller flere innedeler som er 
tilpasset til å dekke mer eller mindre 
hele boligen, så kan du regne med å 
redusere hele fyringskostnaden med 
minst 2/3-deler.

Hvor mye energi kan man spare?

Montering av multisplitt hos oss får du 
fra kr 8 000,- Montering av en multisplitt 
er dyrere enn for single split varmepum-
per og prisen avhenger av hvor mange 
innedeler du skal ha og hvor store inn-
grep (for eksempel lengden på rørstrekk) 
som må gjøres under installasjon. 

Likevel vil installasjonen sannsynligvis 
være billigere enn å installere flere 
enkeltstående varmepumper samt mye 
penere. 

Din lokale installatør vil kunne gi deg en 
eksakt pris på montering under en gratis 
befaring.

Hvor mye koster montering?

Sammenligner man varmepumper med elektrisk oppvarming vil man som illustert i 
eksempelet kunne spare mye energi. Har du to etasjer du ønsker å varme opp vil det 
være bedre å varme begge med varmepumpe, enn å bruke panelovn i en etasje og 
varmepumpe i en annen. 

Total energisparing kan 
være vesentlig større 
med multisplitt!

Full kontroll på komfort og temperatur, selv når 
du er på farten med Comfort Cloud APPen. Alle 
funksjoner som man finner på fjernkontrollen 
finnes også her! 

I tillegg til å justere temperatur, hastighet på 
vifte etc. kan man også legge til flere brukere 
og gi andre tilgang. Fungerer også med Google 
Assistent og Amazon Alexa.




