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INNOVA PLATINUM
LUFT-LUFTVÄRMEPUMP
- effektivitet i absoluta toppklass
Extremt effektiv med ett av marknadens högsta SCOP på 5,3.
SCOP anger hur mycket värme du får tillbaka i förhållande till den el
som krävs för att driva värmepumpen.
Riktigt kraftfull med en maximal värmeeffekt på 7,2 kW.
Kombinationen av hög effektivitet och hög kapacitet ger dig en av
marknadens bästa värmepumpar.

Innova värmepumpar
• Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877
utvecklar tillsammans med ledande
tillverkare Innova luftvärmepumpar.
Vår vision är ett gediget värmepumpssortiment som klarar påfrestningarna.
En pålitlig produkt som kraftigt sänker
uppvärmningskostnaderna och är en lönsam
investering över tid.
• Innovaserien är specialbyggd för vårt
nordiska klimat, den har alla nödvändiga
säkerhetsfunktioner för att fungera under
många år.

Med miljövänliga och effektiva köldmediumet R32.

Energieffektivitet A+++

A+++

• Högsta energiklass vid både uppvärmning
och kyla.
• Ger maximal besparing på
uppvärmningskostnaden i huset.

Bättre inomhusklimat
• Värmer effektivt även vid riktigt låga
utomhustemperaturer, ända ner till -30°C.
• Kraftfullt luftflöde ger flexiblare placering av
inomhusdel samt effektivare uppvärmning.
• Vid behov ger den även kyla ända ner till
-25°C.
• Underhållsvärme 8°C
• Fuktregleringsfunktion - anpassa fuktighet
efter önskemål.
• Nattläge för bättre komfort och ökad
besparing.

SCOP
5,3

WIFI-styrning
• Gör att du kan styra pumpen varifrån du än
befinner dig.
• Möjliggör ännu lägre uppvärmningskostnader.

Intelligent fjärrkontroll
• Smart Follow me-funktion.
• Temperatursensor i fjärrkontrollen
- för mer exakt temperaturinställning.
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LUFT / LUFTVÄRMEPUMP
INOMHUSDEL

IMRZ12NI-1

UTOMHUSDEL

IMRZ09NO-1

INOMHUSDEL

KYLA

VÄRME

Dimensionerande effekt (P-Design)

kW

2,45

Årlig elförbrukning

kWh/a

652

SCOP - (A+++ - D)

SCOP

A+++ / 5,3

Värmeeffekt (Nominell)

kW

4,2

Värmeeffekt (Min - Max)

kW

0,7 - 7,2

Dimensionerande effekt (P-Design)

kW

3,62

Årlig elförbrukning

kWh/a

137

SEER - (A+++ - D)

SEER

A+++ / 9,0

Kyleffekt (Nominell)

kW

3,5

Kyleffekt (Min - Max)

kW

1,0 - 4,8

Dimensioner (B x H x D)

mm

895 - 298 - 248

Vikt

kg

Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift

m3/h

270 - 860

Ljudnivå (SPL) (Låg - Häg)

dB(A)

21 - 45

Ljudnivå (PWL) (Max.)

dB(A)

58

mm

800 x 554 x 333

UTOMHUSDEL

Dimensioner (B x H x D)
Vikt
Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL)

kg

37

dB(A)

57,5 / 57,5

Driftström (Max)

A

13

Rek. Säkring

A

13

C

-30 ~ 24 / -15 ~ 43

tum

1/4" - 3/8"

Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)
Rörstorlek ( Vätska / Gas)
Anslutningskabel inne - ute

5 x 1,5

Max. rörlängd

m

25

Max. höjdskillnad

m

10

Förfylld rörlängd

m

5

Efterfyllnad gram/meter

g

12

V / Fas / Hz

230 / 1 / 50

Eldata
GWP / CO2 EKVIVALENTER
Köldmedium

R32

GWP / CO2 EKVIVALENTER

675

Fyllnadsmängd - Vikt

kg

0,9

Fyllnadmängd - CO2-ekvivalenter

ton

0,587

Max påfyllnadsmängd - Vikt

kg

0,24

Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter

ton

0,162
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