
Scandinavian heat pumps

•	 10	kW
•	 NORDENANPASSAD
•	 MARKNADENS	MEST	PRISVÄRDA	LUFT/VATTEN	VÄRMEPUMP
•	 DAIKIN	KOMPRESSOR
•	 PLATTVÄRMEVÄXLARE	FRÅN	SWEP

INVEST	LIVING	BONUS	AIR	10

Scandinavian heat pumps

EN LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP UTVECKLAD I
NORRLAND FÖR NORDISKT KLIMAT

Bonus Air 10 är utvecklad och testad i Norrland. Bonus Air 10 har en nominell 
maximal uteffekt på 10 kW som täcker de flesta effektbehov från mindre fritidshus till 
större villor.  
Bonus Air 10 ger god uppvärmningsekonomi utan extra insats av elvärme för utom-
hustemperaturer ner till -19(-28)°C*. 

Bonus Air 10 värmepump utnyttjar fullt ut den senaste teknologin i alla dess me-
kaniska delar och de har också ett sofistikerat programstyrt optimeringssystem för 
bästa prestanda. Denna kombination ger ett effektivt uppvärmningssystem med en 
värmefaktor upp till 4,52.  

Bonus Air 10 värmepumpar är byggda för lång livslängd och säker drift. Alla levere-
rade system är testade innan de lämnar fabriken. Driftegenskaper kan enkelt opti-
meras för olika klimat men alla värmepumpar levereras förprogrammerade för snabb 
och enkel installation.

Värmepumpen har extra stor förångare och ett högt luftflöde vilket ger ett förbättrat 
energiupp-tag och bättre prestanda vid låga temperaturer.



KLIMATSMART	-	LÖNSAM
När du nu uppdaterar ditt värme-
system med en luft/vatten värme-
pump från Invest Living Scandinavia
bidrar du även till en god gärning för
miljön.

                  
                       Du ökar din energieffektivitet vilket
                       påverkar vår miljö, du får även en
                       lägre energikostnad vilket ger mer 
                       pengar i plånboken.

                KOMPONENTER
										Vi har till Bonus Air 10 valt komponenter
             av hög kvalitet för att säkerhetställa en 
             stabil produkt med goda egenskaper.

              Plattvärmeväxlare från SWEP.

ON/OFF kompressor från DAIKIN.

                        Expansionsventil från DANFOSS.

Flödesvakt från SIKA.

KANGOS,	NORRLAND
Bonus Air 10 är testad och utvecklad under 10 
års tid i Kangos, Norrland.
Bonus Air 10 värmepump har som standard 
följande utrustning installerad. Mjukstartsrelä, 
vevhusvärmare mot kallstart, frostskydd för 
vattenavrinning. Allt för att klara det Nordiska 
klimatet.

KLIMATSMART

Modell	/	Arikelnummer Invest	Living	BONUS	AIR	10	/	7350035680092

Spänning 380-415V 50Hz 3P

Säkring A Min 16

Energiklass A

Ute	temp	/	Vatten	temp	°C Effekt	IN/UT	(W) COP

7 / 35 2 355 / 10 640 4.52

2 / 35 2 112 / 8 080 3.83

-7 / 35 1 900 / 5 120 2.69

7 / 50 2 580 / /9 900 3.84

2 / 20 2 270 / 7 880 3.47

-7 / 50 2 085 / 5 060 2.43

Mått	&	Vikt

Höjd mm 1 280

Bredd mm 1 117

Djup mm 425 (482 inkl fötter)

Vikt kg 140

Specifikation

Kompressor DAIKIN ON/OFF Scroll

Kylmedium typ/vikt g R410A / 1 800

Fläkt effekt / hastighet W / rpm 2 x 40 / 650

Ljudtrycksnivå dB 56

Mått / vikt cm / kg B x H x D 980 x 292 x 215 / 14

Rekomenderat vattenflöde l/s 0.25 - 0.4

M. framledningstemperatur °C 55

Vattenkoppling tum 3/4

Driftområde värme °C Min - Max -19(28) - +50

LÖNSAM

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

Scandinavian heat pumps

Förmodligen 
Sveriges mest 
prisvärda 10 kW 
värmepump. 
Ett kanonpris!

Säsongsanpassad 
värmedrift enligt 
de nya EcoDesign
kraven. Desto 
högre SCOP 
värde, desto högre 
effektivitet.

380-415V 3 fas 
som kräver 16 A.
Bör anslutas 
via egen säker-
hetsbrytare och 
säkring.

ON/OFF scroll 
kompressor från 
DAIKIN för säker 
driftgång.

KANON PRIS ENERGIKLASS

SCOP 4.52

A
KOMPRESSOR

DAIKIN

ON/OFF

Invest Living Bonus Air 10 lämpar sig väl för olika inkopp-lingsprinciper. 
Seriekopplad med befintlig el-, olja- eller vedpanna (flytande kondense-
ring) och/eller mot en tank (fast kondensering) enligt skissen ovan.


