
Miellyttävä sisäilma

Älykäs kauko-ohjaus

Energialuokka  A+++

Lisävarusteena Wifi-ohjaus

Innova lämpöpumput

• Ahlsell konserni (perustettu vuonna 
1877) kehittää yhteistyössä maailman 
johtavien valmistajien kanssa Innova 
ilmalämpöpumput.  Visiomme on 
kattava lämpöpumppuvalikoima, joka 
täyttää kaikki vaatimukset. Luotettava 
tuote, joka vähentää huomattavasti 
lämmityskustannuksia ja joka on kannattava
investointi ajan myötä

• Innova tuotesarja on valmistettu erityisesti
pohjoismaiselle ilmastollemme, siinä 
on kaikki edistykselliset ominaisuudet 
ympärivuotiseen varmaan toimintaan.

• Voit säätää laitetta mistä tahansa,
riippumatta missä olet.

• Mahdollistaa entistä alhaisemmat
lämmityskustannukset.

• Älykäs Follow me-toiminto
• Lämpötila-anturi kaukosäätimessä 

- mittaa aina tarkasti ja oikean lämpötilan.

• Korkein energialuokka sekä lämmityksellä
että jäähdytyksellä

• Antaa maksimaalisen säästön talon
lämmityskuluissa.

• Lämmittää tehokkaasti alhaisissakin
ulkolämpötiloissa, aina -30°C asti.

• Tehokas ilmankierto mahdollistaa laitteen
vapaan sijoittelun ja tehokkamman
lämmityksen.

• Tarjoaa mukavan sisäilman ja vähentävää
tehokkaasti energiakustannuksia.

• Ylläpitolämpö toiminto +8°C
• Kosteudenhallinta toiminto - säädä
huoneilman kosteus halusi mukaan

• Yötoiminto mukavuuden ja energiansäästön
optimoimiseksi.

INNOVA PLATINUM 
ILMALÄMPÖPUMPPU
- huippuluokan tehokkuus

Ilma on ilmaista

A+++

Äärimmäinen tehokkuus ja yksi markkinoiden korkeimmista SCOP-
arvoista 5.3. SCOP arvo kertoo kuinka moninkerroin lämpöä saat 
laitteesta verrattuna siihen kulutettuun sähköön. 

Tehoa kun sitä tarvitaan- maksimi teho jopa 7,2 kW.

Erittäin korkean tehokkuuden ja hyötysuhteen ansiosta laite on yksi 
markkinoiden parhaista. 

Laitteessa ympäristöystävällinen ja tehokas kylmäaine R32.

SCOP
5,3



Markkinoija: Ahlsell Oy

Ilma on ilmaista

Sisäyksikkö IMRZ12NI-1

Lämmitysteho (min- nim- max) kW  0,7 - 4,2 - 7,2

Jäähdytysteho (min- nim- max) kW  1,0 - 3,5 - 4,8

SCOP keskivyöhykkeellä 5,3

Energialuokka (lämmitys) A+++

SEER keskivyöhykkeellä 9,0

Energialuokka (jäähdytys) A+++

Äänen painetaso (min-max) dB(A) 21/28/31/34/37/40/45

Ilmamäärä (min-max) m3/h 270 - 860

Mitat (KxLxS) mm 298 x 895 x 248

Minimi etäisyys katosta mm 100

Ulkoyksikkö IMRZ12NO-1

Mitat (KxLxS) mm 554 - 800 - 333

Liitännät (laippa) tum 1/4” - 3/8”

Äänen painetaso dB(A)  57

Max putkipituus m 25

Max putkiston korkeusero m 10

Esitäytös m m 5

Lisätäytös g/m 12

Sulakekoko (1-vaihe) A 13

Käyttöalue (lämmitys) °C  -30 ~ 30

Käyttöalue (jäähdytys) °C -25 ~ 50

Tuotekoodi 7124143

(1)  Nimellisteho (jäähdytys 35°C/27°C, lämmitys 7°C/20°C




