luft/vatten
Värmepumpar

Sänk
energikostnaden.
Det värmer.

Det perfekta inomhusklimatet till ditt hus.

www.sverigepumpen.se
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Sverigepumpen

- tryggt och enkelt sedan 1989
Sverigepumpen Inomhusklimat är ett nogrannt utvalt produktsortiment av
marknadens ledande aktörer – i vår produktportfölj så finns produkter för alla typer
av hus och vi tar gemensamt fram en skräddarsydd lösning för just er fastighet.

Sverigepumpen är mer än bara en produkt
– det är en färdig funktion i ditt hus.
Med Sverigepumpen får du inte bara helt rätt lösning för ditt hem, en hög besparing
och ett perfekt inomhusklimat utan även ett tryggt ägande i många år framöver.

...över 200 000 nöjda
kunder i Sverige sedan
starten 1989.

www.sverigepumpen.se

Med Sverigepumpen
får du

Perfekt
inomhusklimat
För hela huset - oavsett
var och hur du bor

Våra kunder finns över hela landet - alla med sina
specifika behov och upplevelser om vad som är ett
bra inomhusklimat. Detta ställer extra höga krav
på tekniken och installatören som skall leverera ett
hälsosamt inomhusklimat - året runt.
Den gemensamma nämnaren heter Sverigepumpen vi har tillsammans med våra återförsäljare levererat
sänkta elräkningar och ett bättre inomhusklimat till
över 200 000 svenska hushåll sedan 1989.

MER!
Unikt tak skyddar utedelen
Magnetitfilter (magnetiskt
smutsfilter)
Åskförsäkring som gäller i 5 år

√
1

2

3

4

5

Förstudie

Förslag på lösning

Installation

Anpassning

Uppföljning

Vid det kostnadsfria
hembesöket går vi
tillsammans
igenom förutsättningarna för just ditt
inomhusklimat. Vi
mäter luftens kvalitet och identifierar
problemområden.

Vi skräddarsyr en
paketlösning som är
anpassad för just dina
behov samt
dimensionerad för ditt
specifika
inomhusklimat.

Vi planerar och
genomför
installationen.
Givetvis är alla våra
installatörer
certifierade. Väljer
du ett av våra fasta
paket ingår så klart
installationen.

Vi startar igång
anläggningen, ser till
att allt trimmas in i
detalj och ger er tips
& råd om hur ni på
bästa sätt sköter om
er investering.

För att säkerställa
drift och funktion
erbjuder vi
möjlighet till
regelbunden
service på din
värmepump och
kringutrustningen.

Vi garanterar en trygg investering

Med Sverigepumpen garanterar vi alltid 5 års trygghet genom
garanti och en trygghetsförsäkring där vi står för premien. Vill
du sedan förlänga din trygghet kan du enkelt göra det i upp till
hela 14 år. Vi bjuder även på en åskförsäkring i hela 5 år.
Det kallar vi trygghet.

www.sverigepumpen.se

T-CAP

Unik teknologi för maximal besparing
Värmepumpen behåller 100 % kapacitet ner till -20 grader.
Uppfyller BBR boverkets byggregler för nybyggnationer.
Lättåtkomliga delar och enkel installation.
Komplett system:
•
A-klassad cirkulationspump med variabel hastighet.
•
Expansionskärl.
•
Säkerhetsventil på värmesystemet.
•
Säkerhetsventil på tappvatten (All in One).
•
200 l varmvattenberedare i rostfritt stål (All in One).
•
Reservvärmare (Elpatron).
•
Möjlighet för kyl och värmedrift.
•
Inbyggt smutsfilter.

T-CAP är en unik teknologi som gör att värmepumpen kan bibehålla 100 % av sin kapacitet ända ner till -20
grader. De flesta andra värmepumpar på marknaden förlorar i värmeeffekt när det bli kallt ute, då värmen behövs
som mest. Med Aquarea T-CAP kan du känna dig trygg med att värmepumpen klarar att leverera tillräcklig värmeeffekt utan hjälp av elpatronen även när det är riktigt kallt ute. Detta ger dig en lägre energikostnad och du slipper
överdimensionera värmepumpen.

Avancerad styrenhet - lätt att använda
Ny, lättanvänd, kontrollpanel. Menyn, som finns på
svenska och många andra språk, är enkel att använda, både för installatören och användaren. Kontrollpanelen kan även flyttas till valfritt rum och användas som rumsgivare.

Enkel styrning via Aquarea Smart Cloud
Förberedd för fjärrstyrning via WiFi eller trådbundet LAN.
Nya Aquarea Smart Cloud är ett enkelt sätt att styra ditt
värmesystem via internet och att göra din värmepump
ännu smartare och maximera din komfort samtidigt som
du minimerar din elräkning och dina CO2-utsläpp.

INGEN
FERTTANK*

Exempel på installationer
Fläktkonvektorer och
och golvvärme
för uppvärmning,
uppvärmning, kylning
kylning och
och tappvarmvatten
tappvarmvatten
Fläktkonvektorer
för
Exempel
pågolvvärme
installationer

Golvvärme för
för uppvärmning
uppvärmning och
och tappvarmvatten
tappvarmvatten
Golvvärme

Produkter som anpassas till ditt hus
Värmepumparna kan anslutas till golvvärme, radiatorer,
ventilationsaggregat, FTX-system, pooler och mycket mer.

INGEN
INGEN
BUFFERTTANK*
BUFFERTTANK*

Golvvärme för uppvärmning och tappvarmvatten

INGEN
INGEN
BUFFERTTANK*
BUFFERTTANK*
INGEN
BUFFERTTANK*

MedH-generationen.
H-generationen.
**Med

MedH-generationen.
H-generationen.
**Med

* Med H-generationen.

* Med H-generatio

Exempel på installationer
Exempel på installationer

värmekällor: Värmepump
Värmepump med
med oljebrännare
oljebrännare eller
eller gas,
gas, styrd
styrd av
av värmepumpen
värmepumpen
22 värmekällor:

2-zonssats inkluderad
inkluderad med
med reglering
reglering av
av 22 vattentemperaturer
vattentemperaturer
2-zonssats
(Golvvärme med
med vatten
vatten vid
vid 35
35 °C
°C och
och radiatorer
radiatorer med
med vatten
vatten vid
vid 45
45 °C)
°C)
(Golvvärme

Golvvärme
för uppvärmning
uppvärmning
och tappvarmvatten
tappvarmvatten och tappvarmvatten
Golvvärme
för uppvärmning
Golvvärme
för
och

kylning och
tappvarmvatten
Fläktkonvektorer
och golvvärme
golvvärme
för uppvärmning,
uppvärmning, kylning
kylning och
och tappvarmvatten
tappvarmvatten
Fläktkonvektorer
och
för

Fläktkonvektorer och golvvärme för uppvärmning,

22värmekällor:
VärmepumpVärmepump
med oljebrännare ellermed
gas, styrd
av värmepumpen eller
värmekällor:
oljebrännare

Fläktkonvektorer och golvvärme för uppvärmning, kylning och tappvarmvatten

INGEN
BUFFERTTANK*
INGEN
BUFFERTTANK*

gas, styrd av värmepumpen

INGEN
INGEN
BUFFERTTANK*
BUFFERTTANK*

MedH-generationen.
H-generationen.
**Med

* Med H-generatio

Med H-generationen.
H-generationen.
** Med

Med H-generationen.
H-generationen.
** Med

2-zonssats inkluderad
med reglering av 2med
vattentemperaturer
2-zonssats
inkluderad
reglering av 2 vatten(Golvvärme med vatten vid
°C)35 °C och radiatorer med vatten vid 45 °C)
temperaturer

Ventilation,
golvvärmegolvvärme
och tappvarmvatten
tappvarmvattenoch tappvarmvatten
Ventilation,
golvvärme
och
Ventilation,
Fläkt
(värmeåtervinningsenhet,
med vattenbatteri)
vattenbatteri)
Fläkt
(värmeåtervinningsenhet,
med
Fläkt
(värmeåtervinningsenhet,
med vattenbatteri)

Uppvärmning med
med golvvärme,
golvvärme,
uppvärmning
av simbassäng
simbassäng
och tappvarmvatten
tappvarmvatten av
Uppvärmning
uppvärmning
av
och
Uppvärmning
med
golvvärme,
uppvärmning
pool och tappvarmvatten

värmekällor: Värmepump
Värmepump med
med oljebrännare
oljebrännare eller
eller gas,
gas, styrd
styrd av
av värmepumpen
värmepumpen
22 värmekällor:

2-zonssats inkluderad
inkluderad med
med reglering
reglering av
av 22 vattentemperaturer
vattentemperaturer
2-zonssats
(Golvvärme med
med vatten
vatten vid
vid 35
35 °C
°C och
och radiatorer
radiatorer med
med vatten
vatten vid
vid 45
45 °C)
°C)
(Golvvärme

Ventilation, golvvärme och tappvarmvatten
Fläkt (värmeåtervinningsenhet, med vattenbatteri)

INGEN
BUFFERTTANK*

Uppvärmning

INGEN
BUFFERTTANK*

Info och bilder från Panasonic

* Med H-generationen.

Välj rätt värmepump

Med H-generationen.
H-generationen.
** Med

Uppvärmning med golvvärme, uppvärmning av simbassäng och tappvarmvatten
Sverigepumpen Komplett

Enfas

Ventilation, golvvärme
golvvärme och
och tappvarmvatten
tappvarmvatten
Ventilation,
3,5,7 & 9 kW
Fläkt (värmeåtervinningsenhet,
(värmeåtervinningsenhet, med
med vattenbatteri)
vattenbatteri)
Fläkt

Sverigepumpen Komplett

Sverigepumpen Kompakt

Sverigepumpen Kompakt

Trefas
Enfas
Trefas
Uppvärmning med
med golvvärme,
golvvärme, uppvärmning
uppvärmning av
av simbassäng
simbassäng och
och tappvarmvatten
tappvarmvatten
Uppvärmning
9,12 & 16 kW
3,5 & 7 kW
9,12 & 16 kW

30

Tillgänglig i supertyst
version
Tank ingår
Kompatibel med Aquarea Smart Cloud
Kompatibel med
solpaneler
30Kompatibel med
30

FTX-aggregatet
Aquavent

Kompatibel med fläktkonvektorer

Sverigepumpen Block

Enfas,
5, 7 & 9 kW

30
30

Tillgänglig i högtemperatur-version
(65grader)

2-zonssats in
(Golvvärme m

INGEN
BUFFERTTANK*

* Med H-generationen.

Tillgänglig i T-CAP
utförande

Fläktkonvekt

Sverigepumpen Block

Trefas
9,12 & 16 kW

www.sverigepumpen.se

Sverigepumpen Komplett
Komplett 5 | Enfas

Komplett 9 | Trefas

Komplett 12 | Trefas

Komplett 16 | Trefas

Värmekapacitet vid +7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

kW

5,00

9,00

12,00

16,00

COP vid +7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

W/W

4,63

4,84

4,74

4,28

Värmekapacitet vid +2°C (värmning av vatten vid 35 °C)

kW

4,20

9,00

12,00

16,00

COP vid +2°C (värmning av vatten vid 35 °C)

W/W

3,11

3,59

3,44

3,10
16,00

Sverigepumpen Komplett

INKLUDERAR

200 liters

VARMVATTENBEREDARE
I ROSTFRITT
STÅL

Värmekapacitet vid -7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

kW

4,20

9,00

12,00

COP vid -7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

W/W

2,59

2,85

2,72

2,49

Värmekapacitet vid -15 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

kW

4,20

9,00

12,00

16,00

COP vid -15 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

W/W

2,16

2,56

2,42

2,32

Kyleffekt vid 35 °C (Kyldrift av vatten vid 7/12 °C)

kW

4,50

7,00

10,00

12,20

EER vid 35 °C (Kyldrift av vatten vid 7/12 °C)

W/W

2,69

3,17

2,81

2,57

A++ / A++ / A

A++ / A++ / A

A++ / A++ / A

A++ / A++ / A

A+++/A++

A+++/A++

A+++/A++

A+++/A++

4,83

5,09

4,96

4,60

Variabel hastighet

Variabel hastighet

Variabel hastighet

Variabel hastighet

Energiklass vid 35 °C / Energiklass vid 55 °C / vid värmetemp 55 °C
Systemmärkning 35°C / 55°C
SCOP vid 35 °C

Nominell

A-klassifierad pump

Antal hastigheter
Ineffekt (Min / Max)

Elpatron, effekt

W/W

(T-CAP)

W

30/120

36 / 152

36 / 152

36 / 152

kW

3 kW

ställbar, max 9kW

ställbar, max 9kW

ställbar, max 9kW

1.800 x 598 x 717
/ 126

1.800 x 598 x 717
/ 126

1.800 x 598 x 717
/ 126

1.800 x 598 x 717
/ 126

55

60

60

60

Inomhusenhet
Mått* / Nettovikt*

H x B x D / Kg

Maximalt vattentemperatur

mm /
kg
°C

Finns även som
3, 5, 7 & 9 kW
enfasutförande
utan T-CAP

Utomhusenhet
Ljudtrycksnivå

Värmedrift / Kyldrift

dB(A)

49/48

51 / 49

52 / 50

55 / 54

Mått / Nettovikt

HxBxD

mm /
kg

622 x 824 x 298
/39

1.340 x 900 x 320
/ 109

1.340 x 900 x 320
/ 109

1.340 x 900 x 320
/ 119

1890

1890

1890

1890

Reshöjd

mm

Nyhet! FTX-ventilationsaggregat för
värmeåtervinning som kan kombineras
med enfas 3, 5 & 7 kW för en optimal
besparing. Perfekt för nybyggnation.

Sverigepumpen Komplett förenar den bästa Hydrokit-tekniken med en varmvattenberedare i rostfritt stål av
högsta kvalitet. På detta sätt kombineras bästa produktdesign med prestanda för att åstadkomma ett marknadsledande COP-värde.
Tack vare att rören redan är fabriksmonterade är det möjligt att spara upp till 50 % på installationstiden. Röranslutningar är smart placerade i botten av enheten, vilket
förenklar installationen ytterligare. Komplett är en också
en platsbesparande lösning och perfekt att installera i alla
utrymmen tack vare sin eleganta design.

Exceptionell
säsongsverkningsgrad
baserad på nya
ErP-förordningen. Spara året
runt medan du
värmer!

Med Aquarea
kan du också
värma ditt
tappvarmvatten
till en mycket
låg kostnad.

Värmekapacitet
ner till -28 °C.

Aquarea T-CAP
bibehåller
samma kapacitet ända ner
till -20 °C
(Gäller vid en
framledningstemperatur
på 35 grader).

Vattenfilter
(lättåtkomligt
med snabbkoppling) för
H-generationen.

En stoppventil
ingår för H-generationen.

Flödesmätare
ingår för
H-generationen.

Bättre
verkningsgrad
och värde.
Aquareasystemet uppfyller
ErP-direktivet
som A++

Bättre
verkningsgrad
och värde.
Aquareasystemet uppfyller
ErP-direktivet
som A++.

Bättre
verkningsgrad
och värde.
Aquareasystemet uppfyller
ErP-direktivet
som A.

A Inverter+
systemet ger
energibesparingar på upp
till 30 % jämfört
med modeller
utan inverterteknik. Du och
naturen vinner
på det.

Aquarea har en
inbyggd
A-klassad
vattenpump.

Våra Aquarea
Värmepumpar
kan anslutas
till en befintlig
eller ny panna
för optimal
komfort även
med mycket
låga temperaturer.

Ny fjärrkontroll
med högre
upplösning på
3,5 tum och
med bakgrundsbelyst bredare
skärm.

Vi har ett stort
urval av
fjärrstyrningar
som möjliggör
kontroll från
distans via
internet eller
sms. Tillval

Komplett kräver en reshöjd på 189 cm och finns även
utan T-CAP-utförande som 3, 5, 7 & 9 kW enfas.
Tillbehör
Installationstillbehör
Värmelåda 08

Installationskit för All in One

PAW-ADC-CV150

Sidoskydd med rörlåda på baksidan

CZ-NS4P

PCB för avancerade funktioner så som 0-10 V behovssignal,
2-zonskontrollfunktion, soldriven och extern switch

Styrningar
CZ-TAW1

Aquarea Smart Cloud, H-generationens internetstyrning via WiFi
eller trådbundet LAN

Givare
PAW-A2W-TSOD

Omgivningstemperaturgivare

PAW-A2W-TSRT

Rumsgivare (zon)

PAW-A2W-TSBU

Bufferttankgivare

PAW-A2W-TSHC

Vattengivare (zon)

PAW-A2W-TSSO

Solenergigivare

www.sverigepumpen.se

Sverigepumpen Kompakt
Kompakt 9 | Trefas

Kompakt 12 | Trefas

Kompakt 16 | Trefas

Värmekapacitet vid +7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

kW

9,00

12,00

16,00

COP vid +7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

W/W

4,84

4,74

4,28

Värmekapacitet vid +2°C (värmning av vatten vid 35 °C)

kW

9,00

12,00

16,00

COP vid +2°C (värmning av vatten vid 35 °C)

W/W

3,59

3,44

3,10

Värmekapacitet vid -7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

kW

9,00

12,00

16,00

COP vid -7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

W/W

2,85

2,72

2,49

Värmekapacitet vid -15 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

kW

9,00

12,00

16,00

COP vid -15 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

W/W

2,56

2,42

2,56

Kyleffekt vid 35 °C (Kyldrift av vatten vid 7 °C)

kW

7,00

10,00

12,20

EER vid 35 °C (Kyldrift av vatten vid 7 °C)

W/W

T-CAP Split

3,17

2,81

2,57

Energiklass vid 35 °C

A++

A++

A++

Energiklass vid 55 °C

A++

A++

A++

(T-CAP)

Inomhusenhet
Ljudtrycksnivå

Värmedrift / Kyldrift

dB(A)

Mått / Nettovikt*

HxBxD

mm / kg

33 / 33

33 / 33

33 / 33

892 x 502 x 353 / 45

892 x 502 x 353 / 46

892 x 502 x 353 / 52

Vattenrörsanslutning
Pump

Antal hastigheter
Ineffekt (Min / Max)

R1¼

R1¼

R1¼

Variabel hastighet

Variabel hastighet

Variabel hastighet

32 / 102

34 / 110

30 / 105

25,8

34,4

45,9

3

9

9

16 / 16

16 / 16

16 / 16

5 x 1,5 / 3 x 2,5

5 x 1,5 / 5 x 2,5

5 x 1,5 / 5 x 2,5

W

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C)

L/min

Elpatron, effekt

kW

Rekommenderad säkring

A

Rekommenderad strömkabel 1 & 2

mm²

Finns även som
3, 5, 7 & 9 kW
enfasutförande
utan T-CAP

Utomhusenhet
Ljudtrycksnivå

Värmedrift / Kyldrift

dB(A)

Mått / Nettovikt

HxBxD

mm / kg

Vätskerör / Gasrör

Tum

Mängd köldmedium (R410A)
Rördiameter

51 / 49

52 / 50

55 / 54

1.340 x 900 x 320 / 109

1.340 x 900 x 320 / 109

1.340 x 900 x 320 / 119

kg

2,85

2,85

2,90

3/8 / 5/8

3/8 / 5/8

3/8 / 5/8

3 ~ 30 / 20

3 ~ 30 / 20

3 ~ 30 / 20

10 / 50

10 / 50

10 / 50

Rörlängdsområde / Höjdskillnad (in/ut)

m

Rörlängd utan extra fyllning av köldmedium / Ytterligare gas

m / g/m

Driftområde

Omgivningstemperatur

°C

-27 ~ +35

-27 ~ +35

-27 ~ +35

Framledningstemperatur

Värmedrift / Kyldrift

°C

25 - 60 / 5 - 20

25 - 60 / 5 - 20

25 - 60 / 5 - 20

Kompakt storlek och frigör utrymme
Mer värde i ett kompakt utrymme:
· Smutsfilter (lättåtkomlig och snabbkopplingsteknik)
· Avstängningsventiler ingår
· Flödessensor ingår
· Redo för trevägsventil (extra CZ-NV1 i internt utrymme)
Nytt tillbehör
Extra styrkort (CZ-NS4P) Med detta nya styrkort kan du
även hantera en eller flera funktioner, som t.ex. följande:
Redo för SG, 0 – 10 V behovssignal, 2-zonkontrollsfunktion (pump + blandningsventil), soldriven och extern
switch (värme/kyla).
Tillbehör
CZ-NS4P

PCB för avancerade funktioner

PAW-BTANK50L

50L Buffertank med 4 anslutningar G1 1/4 för väggmontage

CZ-TAW1

Aquarea Smart Cloud, H-generationens internetstyrning via WiFi
eller trådbundet LAN

WH-TD20E3E5

200-liters inox-tank och 3-vägsventil

WH-TD30E3E5-1

300-liters inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD20B8E3-NDS

Tappvarmvattentank 185 L (för DHW tank)/ 80 L (för bufferttank)

CZ-TK1

Sats med temperaturgivare för extra behållare

CZ-NV1

Redo för trevägsventil

Exceptionell
säsongsverkningsgrad
baserad på nya
ErP-förordningen. Spara året
runt medan du
värmer!

Med Aquarea
kan du också
värma ditt
tappvarmvatten
till en mycket
låg kostnad.

Värmekapacitet
ner till -28 °C.

Vattenfilter
(lättåtkomligt
med snabbkoppling) för
H-generationen.

En stoppventil
ingår för H-generationen.

Flödesmätare
ingår för
H-generationen.

Bättre
verkningsgrad
och värde.
Aquareasystemet uppfyller
ErP-direktivet
som A++.

Bättre
verkningsgrad
och värde.
Aquareasystemet uppfyller
ErP-direktivet
som A++.

Inverter+
systemet ger
energibesparingar på upp
till 30 % jämfört
med modeller
utan inverterteknik.

Aquarea har en
inbyggd
A-klassad
vattenpump.

Våra Aquarea
Värmepumpar
kan anslutas
till en befintlig
eller ny panna
för optimal
komfort även
med mycket
låga
temperaturer.

Solvärme. För
att uppnå ännu
högre effektivitet kan våra
Aquarea
värmepumpsystem
anslutas till
solpaneler

Ny fjärrkontroll
med högre
upplösning på
3,5 tum och
med bakgrundsbelyst bredare
skärm.

Vi har ett stort
urval av
fjärrstyrningar
som möjliggör
kontroll från
distans via
internet eller
sms. Tillval

www.sverigepumpen.se

Sverigepumpen Block
Sverigepumpen Block

Block 7 | enfas | H-gen

Block finns
även som 5 &
9 kW enfas.

Block 9 | trefas | T-CAP

Block 12 | trefas | T-CAP

Block 16 | trefas | T-CAP

16,00

Värmekapacitet vid +7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

kW

7,00

9,00

12,00

COP vid +7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

W/W

4,52

4,84

4,74

4,28

Värmekapacitet vid +2°C (värmning av vatten vid 35 °C)

kW

6,60

9,00

12,00

16,00

COP vid +2°C (värmning av vatten vid 35 °C)

W/W

3,30

3,59

3,44

3,10

Värmekapacitet vid -7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

kW

5,50

9,00

12,00

16,00

COP vid -7 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

W/W

2,70

2,85

2,72

2,49

Värmekapacitet vid -15 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

kW

4,60

9,00

12,00

16,00

COP vid -15 °C (värmning av vatten vid 35 °C)

W/W

2,43

2,54

2,40

2,32

SCOP

W/W

4,83

4,53

4,41

4,39

Kyleffekt vid 35 °C (Kyldrift av vatten vid 7 °C)

kW

6,00

7,00

10,00

12,20

EER vid 35 °C (Kyldrift av vatten vid 7 °C)

W/W

2,78

3,17

2,81

2,56

A++

A++

A++

A++

Nominell

Energiklass vid 35 °C
Energiklass vid 55 °C

A++

A++

A++

A++

50 / 48

51 / 49

52 / 50

55 / 54

Ljudtrycksnivå

Värmedrift / Kyldrift

dB(A)

Ljudeffektnivå

Värmedrift / Kyldrift

dB

68 / 66

68 / 67

69 / 68

72 / 72

Mått

HxBxD

mm

865 x 1,283 x 320

1.410 x 1.283 x 320

1.410 x 1.283 x 320

1,410 x 1,283 x 320

Nettovikt

kg

104

151

151

164

Mängd köldmedium (R410A)

kg

1,35

2,30

2,30

2,35

Vattenrörsanslutning
Pump

Antal hastigheter
Ineffekt (Min / Max)

R1¼

R1¼

R1¼

R1¼

Variabel hastighet

Variabel hastighet

Variabel hastighet

Variabel hastighet

36/100

32 / 102

34 / 110

38 / 120

20,1

25,8

34,4

45,9

W

Vattenflöde (ΔT=5 K. 35 °C)

L/min

Elpatron, effekt

kW

3

3

9

9

kW

1,55

1,86

2,53

3,74

Kyldrift

kW

2,16

2,21

3,56

4,76

Värmedrift

A

7,2

2,8

3,8

5,7

Kyldrift

A

9,9

3,4

5,3

7,2

Ineffekt

Strömförbrukning, uppstart

Värmedrift

Ström 1

A

21

14,7

11,9

15,5

Ström 2

A

13,0

13,0

13,0

13,0

Rekommenderad säkring

A

Rekommenderad strömkabel 1 & 2

mm²

Framledningstemperatur

30/15

16 / 16

16 / 16

16 / 16

3 x 4,0 eller 6,0 / 3 x 4,0

5 x 1,5 / 3 x 1,5

5 x 1,5 / 5 x 1,5

5 x 1,5 / 5 x 1,5

Värmedrift

°C

20 ~ 55

25 ~ 60

25 ~ 60

25 ~ 60

Kyldrift

°C

5 ~ 20

5 ~ 20

5 ~ 20

5 ~ 20

Monoblockvärmepumparna är utformade för hushåll med höga
prestandakrav. Värmepumparna levererar värme till och med vid
temperaturer så låga som -28 °C! Sverigepumpen Block är enkel
att installera i nya eller befintliga system och för alla typer av
fastigheter.

Exceptionell
säsongs
verkningsgrad
baserad på nya
ErPförordningen. Spara året
runt medan du
värmer!

T-CAP
bibehåller samma kapacitet
ända ner till
-15 °C.

Värm ditt tappvarmvatten
till en mycket
låg kostnad med
varmvattenberedaren som
finns som
tillval.

Värmekapacitet
ner till -28 °C.

Bättre
verkningsgrad
och värde. Aquareasystemet
uppfyller
ErP-direktivet
som A++.

Bättre
verkningsgrad
och värde.
Systemet
uppfyller
ErP-direktivet
som A++.

A Inverter+
systemet ger
energibesparingar på upp
till 30 %
jämfört med
modeller utan
inverterteknik.

Systemet har en
inbyggd A-klassad vattenpump.
G-generationen
har sju hastigheter.

Förnyelse. Våra
värmepumpar
kan anslutas
till en befintlig
eller ny panna
för optimal
komfort.

Solvärme. För
att uppnå ännu
högre effektivitet kan våra
värmepumpsystem
anslutas till
solpaneler

Vi har ett
stort urval av
fjärrstyrningar
som möjliggör
kontroll från
distans via
internet eller
sms. Tillval.

Tillbehör
WH-TD20E3E5

200-liters inox-tank och 3-vägsventil

WH-TD30E3E5-1

300-liters inox-tank och 3-vägsventil

PAW-TD20B8E3-NDS

Tappvarmvattentank 185 L (för DHW tank) / 80 L (for bufferttank)

CZ-TK1

Sats med temperaturgivare för extra behållare

PAW-BTANK50L

50L Buffertank med 4 anslutningar G1 1/4 för väggmontage

PA-AW-WIFI-1TE

IntesisHome för webb-styrning

PAW-A2W-BIV

Bivalent styrenhet

PAW-FILTER

2 backventiler + filter med R25

www.sverigepumpen.se

Kinnan Fläktkonvektorer
Ett effektivare element
Med en Kinnan fläktkonvektor får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en vanlig radiator. Vid samma framledningstemperatur på vattnet kan man få ut cirka 5 gånger mer värmeeffekt jämfört med en vanlig radiator med
samma mått. Sänker man vattnets framledningstemperatur med 10°C får man fortfarande ut cirka 3 gånger mer värmeeffekt. Tillsammans med en bergvärmeanläggning eller luft/vatten-anläggning kan fläktkonvektorerna användas
för lufkonditionering under de varma sommarmånaderna.
Kinnan erbjuder ett komplett sortiment av fläktkonvektorer, luftvärmare och tillbehör för alla behov. Modeller och
utföranden finns för både vägg-, golv- eller takmontage.

Besparing
50°

45°
Värmeeffekt
cirka 0,6 kW

45°

35°

50°

40°
Värmeeffekt
CRC 34 1,9 - 3,1 kW
CRR 32 1,8 - 2,8 kW

Värmeeffekt
CRC 34 1,3 - 2,0 kW
CRR 32 1,2 - 1,8 kW

Ersätter dina vanliga radiatorer i bostaden
Kinnan fläktkonvektorer är 3–5 gånger så effektiva som en vanlig radiator och kan tack vare sin låga ljudnivå och
diskreta design placeras var som helst i bostaden. För att värmen ska spridas effektivt och besparingen ska bli så
hög som möjligt, bör den placeras i bottenvåningens största rum, oftast då vardagsrummet. Helst då öppet mot hall,
övriga rum och eventuellt mot trappa till övervåningen.
Principen
En fläktkonvektor ger en jämn och behaglig inomhustemperatur året runt. Man kan säga att fläktkonvektorn är ett ”element”
som blåser varm eller kall luft. Med en inbyggd fläkt som hela
tiden anpassar hastigheten efter rådande behov. Detta innebär
en låg energiåtgång med hög effektivitet.
Med en fläktkonvektor får bostaden får en
jämn temperaturfördelning.

Carisma CRR för golv/vägg
Carisma CRC för golv/vägg och tak

Skystar SK - Kassett för inbyggnad

Carisma CVP-T för vägg

Carisma CRC för inbyggnad
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Luftvård
Luftrenare
Coway Storm 1516D
Den ultimata
luftrenaren

Intelligent luftrenare
4 stegs-filtrering
Prisbelönt design
Smart styrning av luftflöde
Luftkvalitetsindikator
Upp till 100m2

Steg 1
Förfilter

Steg 2

A3 Medium

Steg 3
HEPA

Bäst
i Test

För den
känslige

Stilren
design

Till
barnrummet

Luftrenare
Coway AP-1008DH

Luftrenare
Coway AP-1008CH

Luftrenare
Coway AP-1009CH

Intelligent luftrenare
4 stegs-filtrering
Snygg och effektiv
Ljus- och gassensor
Luftkvalitetsindikator
Upp till 74m2

Intelligent luftrenare
3-stegs filtrering
Snygg och prisvinnande design
Sleepmode – för en god natts sömn
Luftkvalitetsindikator
Upp till 74m2

Intelligent luftrenare
3-stegs filtrering
Snygg och prisvinnande design
Luftkvalitetsindikator
Upp till 63m2

Liten &
behändig

Snygg
design

Perfekt i
tvättstugan

Luftavfuktare
Arctus Fenja 10

Luftavfuktare
Arctus Fenja 20S

Luftavfuktare
Arctus Fenja 25

Liten och behändig storlek
Avfuktar 10L/dygn
4 valbara lägen

Ställbar luftriktare
Avfuktar 20L/dygn
4 valbara lägen
4D – filter (mot tillväxt
av mögel/svamp)

Högst kapacitet
Avfuktar 25L/dygn
Klädtorks –funktion
4D filter (mot tillväxt
av mögel/svamp)
5 valbara lägen
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Medföljer al
ltid
vid köp av
luft/
vattenvärm
epump

När du köper en luft/vattenvärmepump från
Sverigepumpen medföljer alltid ett magnetitfilter
(magnetiskt smutsfilter).
Filtret förlänger livslängden på pumpen genom att det
effektivt avskiljer även de minsta smutspartiklar.
Dessutom fångar magnetringen upp järnpartiklar.
Magnet för järnpartiklar
Horisontell / Vertikal installation
Kan rengöras under drift
Lågt tryckfall
Luftskruv på toppen

Projektnamn

Få råd till

Beräkning
s
underlag

Mer

Installationsort

T!

Modell av värmepump
All in one (med varmvattenberedare)
Hydrobox (utan varmvattenberedare)

NYHE

Delbetala ditt köp
Nu kan du betala ditt köp i din egen
takt och enligt dina förutsättningar

Rumstemperatur
ENKELTT

TRYGGTT

SMIDIGTT

Bostadsyta m²

Husets ålder

Antal personer i hushållet

Kontakta din återförsäljare för mer information
om sverigepumpens finansieringslösning eller
läs mer på sverigepumpen.se.

Nuvarande energiförbrukning
El (kWh)

Fjärrvärme (kWh) Olja (m³) Ved (m³) Pellets (m³) Annan värmekälla

Framledningstemperatur (C)

Radiatorer.......................................................................
Golvvärme......................................................................
		

Tryggt, enkelt & proffsigare
Sverigepumpen vinner i det långa loppet.
Efter att vi har analyserat ditt hus, valt
rätt modell och trimmat in produkterna så
finns vi alltid till hands om du har frågor,
funderingar eller vill boka service.
Vi finns här för dig.

www.sverigepumpen.se

Flera än 200 000 nöjda
kunder sedan starten 1989
8 skäl att välja Sverigepumpen:

Alltid installerat och klart
Upp till 65% besparing på uppvärmningskostnaden
Kvalitetssäkrade, miljövänliga produkter
Noga utvalda produkter från ledande varumärken
Möjlighet till fjärrstyning
Upp till 14 års trygghet
Bättre inomhusklimat
Tryggt, enkelt och proffsigt
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