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2  
indedele

 Tillader forskellige temperaturer i forskellige rum men  
 indedelene fungerer samtidig i samme position   
 (opvarmning eller afkøling).

 Bygget og udviklet til vores nordiske klima.

 Vedligeholdelsesvarme + 8 ° C

 ECO Strømbesparende funktion.

 Indbygget temperatursensor i fjernbetjening.

 Oplyst display i fjernbetjening.

 Høj varme og energieffektiv selv ved lave   
 udetemperaturer.

For dem, der ønsker en mere jævn temperatur i huset.

Ideel til huse i flere etager!

To indedele
for optimal 
effektfordeling!
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Ahlsell Sverige AB, der blev grundlagt i 1877 sammen med den førende producent Innova udvikler 
luftvarmepumper. Vores vision er et solidt varmepumpeområde, der kan modstå belastninger. Et pålideligt 
produkt, der sænker opvarmningsomkostningerne væsentligt og er en rentabel investering over tid. 
Innovationsserien er specialbygget til vores nordiske klima, det har alle de nødvendige sikkerhedsfunktioner, 
der skal bruges i mange år.

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA DUPLEX

INDEDEL 2 x IGZL09NI-1

UDEDEL IGZM218NO-1

VA
R

M
E

Designeffekt (P-Design) kW 3,8

Årligt elforbrug kWh/a 1330

SCOP - (A+++ - D) SCOP 4,0 (A+)

Opvarmningseffekt (nominel) kW 5,4

Varmeeffekt (Min - Max) kW 2,6-5,9
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Designeffekt (P-Design) kW 5,2

Årligt elforbrug kWh/a 298

SEER - (A+++ - D) SEER 6,1 (A++)

Kølekapacitet (Nominel) kW 5,2

Kølekapacitet (Min - Max) kW 2,14 - 5,8
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Dimensioner (B x H x D) mm 790 x 275 x 200

Vægt kg 9

Luftstrøm (Lav - Høj) ved varmedrift m3/h 290 - 560

Lydniveau (SPL) (Lav - Høj) dB(A) 24 - 41

Lydniveau (PWL) (Max.) dB(A) 55
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Dimensioner (B x H x D) mm 899 x 596 x 378

Vægt kg 43

Lydniveau - Varme / Køl (SPL) dB(A) 55

Driftsstrøm (nominel) A 8,32

Anbefalet sikring A 13

Max tilsluttede indedele st 2

Laveste garanterede driftstemp. 
(Varme/ Køl)

C -22 ~ 24 / -15 ~ 43

Rørstørrelse (væske / gas) tum 1/4"-3/8" x 2

Tilslutningskabel inde - ude 4 x 1,5mm

Maksimal rørlængde pr. indedel m 10

Maks. rørlængde i alt m 20

Maks. højdeforskel m 5

Forfyldt rørlængde m 10

Efterfyldning gram / meter g 20

El-tilslutning V / Fas / Hz 230 / 1 / 50

GWP / CO2 ÆKVIVALENT

Kølemiddel R32

GWP / CO2 ÆKVIVALENT 675

Påfyldningsmængde - Vægt kg 1,05

Påfyldningsmængde - CO2-ÆKVIVALENT ton 0,709

Maksimal påfyldningsmængde - Vægt kg 0,2

Maksimal påfyldningsmængde - 
CO2-ÆKVIVALENT

ton 0,135

Varenummer (IndedeleI) 7124082

Varenummer (udedel) 7125130

Hvorfor skal jeg vælge 
Innova Duplex
med to indedele?
Det mest indlysende argument for flere indedele er at få en 
bedre spredning af effekten i huset, uanset om det bruges 
til varme eller til køling.

Med to indedele kan ventilatoren arbejde mere støjsvage, 
hvilket bidrager til lavere støjniveauer og bedre komfort.

Mange, der investerer i en luft-til-luft-varmepumpe, 
opdager snart fordelene ved at være i stand til også at få 
komfortabel køling eller varme.

Sørg for at have et behageligt tempereret hjem året rundt, 
og gør både miljøet og tegnebogen en tjeneste! Med 
Innova Duplex behøver du ikke vælge ovenpå eller 
nedenunder eller soveværelser kontra mødelokaler. Vi giver 
jer begge!

Indedel

x 2

Udedel


