INNOVA 2.0
Luftkonditionering och värmepump utan utedel.
Optimerad prestanda, minimal design och
enkel att installera.

Kyla och värme i en och samma minimala enhet.
En avancerad klimatanläggning utöver det vanliga med ny innovativ inverterstyrning.
Unika Italienskttillverkade Innova 2.0 kan enkelt ställas in i både kyl och värmeläge och har en
dräneringsslang för kondensvatten. Tack vare den nya generationens DC Inverter ger denna maskin
hög prestanda till en låg förbrukning.

SPARAR
upp till 30% på
värmekostnaden!

Går att styra via
App i telefonen
eller surfplattan

Tystgående
Tack vare inverter
kompressorn och
den borstlösa
fläktmotorn.

Enkel att installera - utan skrymmande utomhusdel
Kan installeras högt eller lågt och kräver inget kylcertifikat. Allt som behövs till
installationen ingår i paketet och det enda som behövs utöver delarna är en
skruvdragare och en hålsåg. Två hål i väggen för luft att cirkulera genom är
det enda som behövs.

Optimal för moduler
- med svalkande luftkonditionering och värme för kallare säsonger.
Rätt klimat är viktigt för att kunna prestera, när temperaturen är över
27 grader minskas vår prestationsnivå med nära 50%. Med nya Innova 2.0 kan du enkelt styra temperaturen både via fjärrkontroll och
med en app i telefonen eller surfplattan.

Teknisk
Specifikation

INNOVA 2.0 12 HP
Mitsubishi DCInverter kompressor
luftkonditionering
värmepump

Extra Tillbehör
- Ventilationshuv (extra skydd för ventilationsgallret på utsidan)
- Täckplatta till underdelen (vid montering högt på vägg)
- Återställningskit (täcklock och isolering till hål om enheten skall flyttas)
12 HP
DC Inverter
Kylkapacitet

kW

2,35

Max kylkapacitet vid Duel Power funktionen

kW

3,1

Min. kylkapacitet

kW

0,9

Värmekapacitet

kW

2,36

Max värmekapacitet vid Duel Power funktionen

kW

3,05

Min. värmekapacitet

kW

0,8

Förbrukning i kylläge

W

730

Förbrukning i värmeläge

W

720

Avfuktningskapacitet

l/h

1,1

V-F-Hz

230-1-50

EER

W/W

3,22

COP

W/W

3,28

Strömmatning (via stickkontakt)

Energiklassning i kylläge (5)

A+

Energiklassning i värmeläge (5)

A

Fläkthastighetslägen in/ut

Nr.

3

Max. Luftflöde in/ut

m3/h

400/480

Min. Luftflöde in/ut

m3/h

270/340

Dimensioner (BxHxD)

mm

1030x555x165

Vikt

Kg

48,5

Ljudnivå min.

dB (A)

27

Ljudnivå max

dB (A)

41

Diameter håltagning

mm

162

Avstånd hål CC

mm

293

Köldmedium

R-410A

COMECO AB

Myrangatan 15
745 37 Enköping
0171 – 273 25

