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INNOVA TiTANIUM
LUFT/LUFT-VARMEPUMPE
– maskinen, der kan håndtere de barske vintre

Innova varmepumper
• Ahlsell Sverige AB, der blev
grundlagt i 1877, udvikler sammen
med førende producenter Innova
luftvarmepumper. Vores vision er et
gedigent varmepumpesortiment, der
kan klare belastningerne. Et pålideligt
produkt, der kraftigt reducerer
opvarmningsomkostningerne og er en
lønsom investering over tid.
• Innova-serien er specialkonstrueret
til vores nordiske klima og har alle
nødvendige sikkerhedsfunktioner til drift i
mange år.

Med det miljøvenlige og effektive kølemiddel R32
Effekt, når behovet er der – op til 4,6 kW ved -18 °C
Nattilstand, der leverer ekstra besparelser

KØLING
MED I KØBET

Energieffektivitet A+++
• Den højeste energiklasse ved både
opvarmning og køling.
• Leverer optimale besparelser til
opvarmningsomkostninger i huset.

SCOP
5.1

Mere effektivt indeklima
• Opvarmer effektivt – selv ved meget
lave udetemperaturer helt ned til -30 °C.
• Varmt og skønt indeklima – selv når det
er rigtigt koldt udenfor.
Giver bedre indeklima med bevaret
besparelse.
• Ved behov leverer den også højeffektiv
køling.

Indbygget Wi-Fi-styring
• På den måde kan du styre pumpen,
uanset hvor du befinder dig.
• Muliggør endnu lavere
opvarmningsomkostninger.

Fjernbetjening
• Fjernbetjening med baggrundsbelysning
sikrer nemmere aflæsning.

5 ÅRS

TRYG
HED

GARANTI

1

ENERGI
A+++

MILJØ

KØLING

SCOP
5.1

• Temperatursensor i fjernbetjeningen
– sikrer mere nøjagtig
temperaturindstilling.
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INDEDEL

IWZA09NI

IWZA12NI
0,9 - 4,2 - 7,2

Opvarmningskapacitet (min. - nom. - maks.) (1)

kW

0,7 - 3,5 - 5,5

Kølekapacitet (min. - nom. - maks.)

kW

0,7 - 2,7 - 5,0

(1)

0,9 - 3,5 - 5,0

SCOP-middelemperatur

-

5.1

Energiklasse (opvarmning)

-

A+++

SEER-middelemperatur

-

8.5

Energiklasse (køling)

A+++

dB(A)

18/31/33/36/38/41/43

21/34/36/38/41/43/46

Luftvolumen (min. - maks.)

m /t

450-800

430-800

Mål (H x B x D)

mm

Lydtrykniveau (min. - maks.)

Vægt
Min. afstand indedel til loft

3

kg

13

mm

100

Varenummer (indedel)

7124121

UDEDEL
Mål (H x B x D)
Vægt

301 x 996 x 225

7124124

IWZA09NO
kg

Flaretilslutning

tommer

Lydtrykniveau

IWZA12NO

596 - 899 - 378

mm

44

45
1/4" - 3/8"

dB(A)

53

54

Maks. rørlængde

m

15

20

Maks. højdeforskel

m

Forfyldt længde

m

5

g/m

20

Efterfyldning R32

10

Forsikring (enkeltfase)

A

13

Driftsområde (opvarmning)

°C

-30 ~ 24

Driftsområde (køling)

°C

Varenummer (udedel)
(1)

-15 ~ 54

7124120

7124123

Nominel kapacitet (køling 35 °C/27 °C, opvarmning 7 °C/20 °C)

Der tages forbehold for udsolgte varer og tastefejl. Vi forbeholder os
retten til at ændre design og specifikationer uden yderligere varsel.
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