Scandinavian heat pumps

ELEGANT OCH KRAFTFULL
NORDISK VÄRMEPUMP MED WiFi
INVEST LIVING MAIN 5
•
•
•
•
•
•

4.6 kW
STILREN
NORDENANPASSAD
FJÄRRSTYR VIA GSM ELLER WIFI
DOLD DISPLAY
VÄRME/KYLA/AVFUKTNING/FLÄKT

Invest Living Main 5 är en modern snygg och energieffektiv basmodell som har alla de vanligaste
och viktigaste funktionerna. Perfekt för det mellanstora huset med en effekt på hela 4.6 kW, sannolikt
marknadens mest prisvärda värmepump!
Priset till trots, vår modell Main 5 innehåller den senaste inverterteknologin och har funktioner såsom
automatisk återstart, perfekt efter exempelvis ett elavbrott. Den stilrena innedelen är utformad för att i
möjligaste mån ”smälta in” i din interiör.
Invest Living Main 5 har ett effektivt luftfilter som samlar upp dammpartiklar, pollen och absorberar även lukt, utmärkt för att förebygga allergiska sjukdomar och ge ett
fräscht inomhusklimat. Vår modell Invest Living Main 5 kan med en kompletterande enhet dessutom
enkelt fjärrstyras genom en extern modul och en app i din smarta mobiltelefon.
Med detta kan du även fjärrövervaka temperaturen i ditt hem eller fritidshus.

Scandinavian heat pumps

KLIMATSMART - LÖNSAM

När du nu uppdaterar ditt värmesystem med en
luftvärmepump från Invest Living Scandinavia
AB, bidrar du även till en god gärning för miljön.
LÖNSAM

KLIMATSMART

FJÄRRSTYR
Styr din värmepump och kontrollera temperaturen även när du inte är hemma.
Invest Living Main 5 är förbyggd för WiFi, kompletera med WiFI-enhet Invest Living Smart
WiFi C.

7,8

För platser där man inte har WIFi kan man styra
sin värmepump med en extern SMS modul. Det
finns 2 fabrikat som fungerar med Invest Living
Main 5.
Dessa kan köpas hos våra återförsäljare.

NORDIC DESIGN

Såsom alla våra värmepumpsmodeller, är givetvis också
Invest Living Main 5 är speciellt
framtagen och anpassad för
vårt nordiska klimat.
Den har även underhållsvärme på 10oC.

Modell / Arikelnummer

Invest Living MAIN 5
7350035680511 / med WIFi 7350035680443

Spänning

KANON PRIS

220-240V / 50Hz / 1Phz

Säkring

A

Min

Energiklass

10
A++ / A+

Värme
Kapacitet

W

Min - Max

1600 - 4600

Ineffekt

W

Min - Max

350 - 1570

Ström

A

Min - Max

1.8 - 7.2

Nominell

4.2

SCOP

Förmodligen
Sveriges mest
prisvärda 4.6 kW
värmepump. Ett
kanonpris!

ENERGIKLASS

ENERGIKLASS

A+

A++

INVERTER

SCOP 4.2

SEER 7.8

Säsongsanpassad
värmedrift enligt
de nya EcoDesign
kraven. Desto
högre SCOP
värde, desto högre
effektivitet.

Säsongsanpassad
kyldrift enligt de
nya EcoDesign
kraven. Desto
högre SEER
värde, desto högre
effektivitet.

Inverterstyrd rotary
kompressor från
Highly för tyst och
jämn gång.

UNDERHÅLLSVÄRME

STILPOÄNG

R410A

Underhållsvärme.
Sänk värmen
när du inte är på
plats så sparar du
pengar och hjälper
vår miljö.

De mjuka rundade
kanterna med den
dolda displayen
som man kan
släcka gör den till
en stilfull möbel i
ditt hem.

R410A är en gas
som används i
värmepumpar och
kylanläggningar.
Utedelen är förfylld
med 1.3 kg, detta
är för 3.5 meter
rör.

Kyla
Kapacitet

W

Min - Max

1300 - 4300

Ineffekt

W

Min - Max

370 - 1520

Ström

A

Min - Max

1.9 - 7.0

Nominell

7.8

BxHxD

812 x 256 x 540 / 38

SEER
Utedel
Mått / vikt

cm / kg

Ljudtrycksnivå

dB

Kompressor / Avfrostning
Driftområde Värme
Driftområde Kyla

53

Highly rotary / Elektronisk expansionsventi
oC
Min - Max
-22 ~ 24
oC

Min - Max

-15 ~ 46

cm / kg

BxHxD

850 x 202 x 276 / 14

Innerdel
Mått / vikt
Ljudtrycksnivå
Luftflöde

dB

25 ~ 42

m3/h

650

Röranslutning
Vätska / Gas

mm / tum

Längd / Nivå

m/m

Ø 6,35 (1/4”) / Ø 9.52 (3/8”)
Min - Max
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>120

För det lite större
huset eller lokalen.
Ytan är bara en
uppskattning eftersom planlösningen
på huset kan göra
så att den räcker
till även för 150
kvm.
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