
ComfortZone RX-C
Svensktillverkad innovation



RX-serien uppmäter en betydligt lägre ljudnivå 

än sina föregångare och ger en överlägset bättre 

totalkostnad än andra frånluftsvärmepumpar. 

Förutom normal husvärme, får du med RX- C även 

komfortkyla, och med köldmediet R32 ges högre 

verkningsgrad och mindre påverkan på miljön. 

Kylmaskin perfekt för småhus
Denna innovativa kylmaskin är särskilt anpassad 

för nybyggnation av småhus (cirka 60-260 m2). 

Med RX-C får du en mer direkt kyleffekt genom 

att den sprider kyld luft till anslutna rum via 

fläktintagen. Kyla kan också produceras via 

radiator-/golvvärmesystemet. ComfortZone RX-C 

värmepump ger cirka 210 liter varmvatten. För att 

få det omvända, det vill säga kylfunktion, behöver 

du tilluftsaggregatet kallat T15.

ComfortZone RX-C Kylmaskin

ComfortZone - Proudly made in Sweden

Nu är den här, värmepumpen som även producerar kyla! Vår RX-
familj har utökats med en ny familjemedlem med beteckningen 
RX-C, där C står för Cooling.



ComfortZone - Proudly made in Sweden

Komfortkyla i villan
ComfortZone har som första tillverkare av frånluftsvärmepumpar nu tagit fram en ny typ av värmepump som 
även ger huset komfortkyla vid behov; ComfortZone Cooling! Värmepumpen RX-C ger i normal drift huset 
värme, men i Cooling-läge tas kylan istället omhand och omvandlas för att ge huset vad vi kallar komfortkyla. 
För att få ut denna komfortkyla krävs – till skillnad från vid uppvärmning – att ett tilluftaggregat kopplas till 
värmepumpen, kallat T15. 

Med komfortkyla kan inkommande temperatur i rummen justeras till lämplig nivå och även vid behov kyla ner 
husets golvslingor, allt medan värmepumpen fortsätter producera varmvatten till dusch och tappvatten. Helt 
enkelt en ”två-i-ett lösning” i en och samma värmepump!

Tilluftsaggregat ComfortZone T15 är avsedd för 
nedkylning/uppvärmning och fördelning av tilluft 
i villor med vattenburet värmesystem. Tack vare 
tilluftsaggregatet slipper du kallras vid fönster 
och fönsterpartier. T15 är ett nödvändigt tillbehör 
när du installerar en kylpump, så att kylan kan 
transporteras till de valda utrymmena i huset.

Tilluftsaggregat ComfortZone T15

• Betydligt lägre ljudnivå än tidigare modeller

• Ger förutom husvärme även komfortkyla

• Högre verkningsgrad

• Mindre påverkan på miljön

• Innovativ teknik

Varför välja ComfortZone RX-C 
kylmaskin?



ComfortZone
- Frånluftsvärmepumpar

ComfortZone AB

Vår vision är att fortsätta vara 
innovatörer gällande design, kvalitet 
och användarvänlighet. Och därtill ge 
oöverträffad service och support till 
våra partners och kunder.

ComfortZone står för 
svensk ingenjörskonst och 
uppfinningsrikedom. Genom åren 
har vi utvecklat produkter som har 
fört tekniken framåt och vi är otroligt 
stolta över alla kollegor på företaget 
som gör detta möjligt.

Gunnar Hedlund
VD & grundare, ComfortZone AB
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