Scandinavian heat pumps
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SPARA UPP TILL 80%
HÖGEFFEKTIVT MICROKANALVÄRMEBATTERI
EMALJERAD TANK
1.2 M2 SLINGA FÖR SOL ELLER GOLVVÄRME
HITACHI KOMPRESSOR
Du har skaffat luft/luft värmepump, installerat 3-glasfönster och kanske till och med tilläggsisolerat
vinden? Nu kan du äntligen sänka din elräkning på tappvarmvattensförbrukningen med ett COP på 3,7,
d.v.s 1 krona in i VVP-200S ger 3,7 kronor ut.
Invest Living VVP-200S värmer tyst och effektivt ditt tappvarmvatten.
Den kan drivas i 5 driftlägen, Ekonomi, Intelligent, Snabbuppvärmning, Värme och Semesterläge.
VVP-200S är utrustad med slinga. Slingan kan användas som solslinga eller som mindre golvvärmeslinga (ca15-20 m2).
Med Invest Living VVP-200S kan du värma husets varmvatten utan att behöva oroa dig för elkostnaderna. Den flexibla slanganslutningen gör att placerings- och inkopplingsalternativen kan skräddarsys
för just ditt hus behov.
Invest Living VVP-200S är enkel att installera, endast vatten in & ut. Den drivs av den miljövänliga
köldemediet R134a som genererar en framledningstemperatur om 10°C~70°C och fungerar i en omgivande temperatur mellan -30°C~43°C.
Effektiv isolering om 55 mm håller temperaturen så att den endast kan falla maximalt 5°C per dag!
Vi lämnar en av marknadens sannolikt bästa garantier som förutsätter en lagenlig och dokumenterad
installation: 5 år på kompressor och 3 år på värmepumpsfunktion.
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HÖGEFFEKTIVT
MICROKANALVÄRMEBATTERI

Mikrokanalvärmeväxlare förstorar i stor utsträckning den tillgängliga kontaktytan mellan inre
vattentank och värmeväxlare, vilket förbättrar
prestandan hos värmepumpens vattenvärmare.
COP för denna typ av enheter kan nå 3.7
baserat på teststandarden En16147.

INTELLIGENT CONTROLL &
TOUCH DISPLAY

FÖRÅNGARE

Glaspekskärmens ”Touch
display” är stillfull och elegant.
Den intelligenta styrningen gör
att det finns 5 olika driftlägen.

4-rads luftväxlare (förångare)
med hydrofil beläggning har
ett unikt kännetecken för
intelligent och snabb avfrostning,
även under den kalla vintern.
Om man väljer att ta luft utifrån.

KOMPRESSOR & SLINGA

FLÄKTMOTOR

Hitachi-specialpumpkompressor som är noga
testad med komponenterna inuti enheten gör
den så effektiv som möjligt.
Aluminiumslinga lindad utanför vattentanken
gör att värmeväxlingen separeras från vattnet,
vilket garanterar en lång livslängd.

Användningen av Vortex fläkt
motor har reducerat ljudnivån
med 20% från tidigare modeller.

ARBETSTEMPERATUR

ELEKTROMAGNETISK
2-VÄGSVENTIL

Den elektromagnetiska 2-vägsventilen löser i
hög grad frostproblemen vid låg omgivningstemperatur. Detta säkerställer att enheten arbetar så
energieffektivt som möjligt.

                   ELEKTRONISK
EXPANSIONSVENTIL

Endast elpatron.
Elpatron & kompressor, startar samtidigt.

Elektronisk expansionsventil som styr kylvätskans volym med hög nogranhet för bästa
drift.

Kompressor, elptron startar vid behov.
Endast kompressor.
Restvärme är användbar värme (se bilden nedan). Placera enheten i ex
pannrummet eller ta in luft från detta rum via rör till luftinloppet på enheten.
Varmluft ger bättre COP värde.

Modell / Arikelnummer          Invest Living VVP-200S / 7350035680733
Spänning

ph/V/Hz

220-240/1ph/50Hz

A

10

Säkring
Energiklass

A

Driftlägen

Värmepump

Ekonomi

Hybrid

El-patron

Kapacitet

kW

2.5

4

1.5

Inmatning

kW

0.68

2.18

1.5

COP (medel)

W/W

3.67

1.8

1

A

2.96

9.46

6.5

Märkström
Kompressor

Hitachi/Rotary/R134a

Luftflöde hög/låg

m3/h

Ljudnivå

dB(A)

<45

Arbetstryck (gas)

MPa

0.4 - 2.1

350/180

Tanktryck

MPa

0.7

Tank

Emalj

200 liter

Korrisionsskydd

Anod

Mått BxHxD / Vikt

mm/kg

566x1749x580/88

m2

1

Slinga sol/golvvärme
Anslutning vatten IN/UT

DN20

Anslutning luft IN/UT

DN160

Arbetsområde lufttemperatur för värmepump

-7 till 43 oC

Temperaturinställning

10 till 70 oC

Max temperatur värmepump/elpatron

60/70 oC

Automatiskt skydd för legionella

JA

Autostart efter strömmavbrott

JA

Timerfunktion

JA
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Avfuktning i recirkulerande luftläge (se bild nedan). Ta luft från tvättstugan
till enheten och avfuktad luften i tvättstugan. Detta hjälper till med tvätt
torkning.

Gyllings väg 9 - 572 36 Oskarshamn
Tele. 0491 - 40 30 00
E-mail. info@investliving.se - www.investliving.se

Kylning i recirkulationsluftsläget (se bild nedan). Rumsluften extraheras från förråds-rummet eller en vinkällare, därefter kyls och avfuktas den i värmepumpen för att slutligen återintroduceras i
rummet. Rekreationsrum, pannrum eller tvättstugor är perfekta installationsplatser.

Variabel förändring över inloppsluft (se bild nedan). Ett kanalsystem med
integrerade bypass flikar möjliggör variabelt utnyttjande av varmluften från
enheten eller luften för produktion av varmt vatten.

