
•	 KRAFTFULL,	ENKEL	OCH	SNYGG
•	 PÅTAGLIGT	PRISVÄRD
•	 INVERTERTEKNOLOGI	MED	NORDISK	

DESIGN	OCH	KONSTRUKTION
•	 WIFI	GER	NYA	MÖJLIGHETER
•	 5	KW	VÄRMEKAPACITET,	RÄCKER	

TILL	ÄVEN	I	DEN	STORA	STUGAN

INVEST	LIVING	ROOM	5

Scandinavian heat pumps

FOLKETS VÄRMEPUMP
NYUTVECKLADE INVEST LIVING ROOM 5

Vår nya luftvärmepump Invest	Living	Room	5	har en stilren utformning. Formen i kombination med 
stor värmekapacitet gör att denna modell lämpar sig väl till både vardagsrummet och matsalen.

Invest	Living	Room	5 är försedd med ett plasmafilter som effektivt ger renare luft och bättre värme-
spridning. Damm och oönskade partiklar fångas effektivt upp och kan sedan avlägsnas på ett kontrolle-
rat sätt. 

Med Invest	Living	Room	5 får du en imponerande låg ljudnivå från innedelen, därav dess namn med 
anspelning på vardagsrummet. Unik teknik i inomhusdelen gör att ljudet blir försvinnande litet, ända ner 
till 22dB(A).

Invest	Living
Scandinavian	Heat	pumps



KLIMATSMART

FJÄRRSTYR	VIA	WiFI
                     Styr din nya Invest	Living	Room	5
                     värmepump via WiFi. Vårt senaste 
                     WiFi-Interface med styrning via 
                     app, gör det möjligt att styra din 
värmepump, oavsett om du är ute på resande fot 
eller hemma i soffan! 

FJÄRRSTYR	VIA	GSM 
Styr din värmepump och kontrollera tempera-
turen även när du inte är hemma. Utmärkt till 
sommarhuset. Detta görs med en extern modul. 
Det finns 2 fabrikat som fungerar. Dessa kan 
köpas hos våra återförsäljare.

NORDIC	DESIGN
Teknologin med så kallad inverter-
styrd kompressor anpassar effekten
efter husets värmebehov och ger 
effektiv drift i vårt kalla och fuktiga 
nordiska klimat.
                     Såsom alla våra värmepumps-
                     modeller, är givetvis också Invest	
																					Living	Room	5 speciellt framta 
                     gen och anpassad för vårt nordiska  
                     klimat.

KLIMATSMART	-	LÖNSAM
När du nu uppdaterar ditt värme-
system med en luftvärmepump från 
Invest	Living	Scandinavia	AB, bidrar 
du även till en god gärning för miljön.

Modell	/	Arikelnummer Invest	Living	ROOM	5	/	7350035680375

Spänning 220-240V / 50Hz / 1Ph

Säkring A Min 10

Energiklass A++ / A+

Värme

Kapacitet W Min - Max 1084 - 4923

Ineffekt W Min - Max 170 - 1760

Ström A Min - Max 0.7 - 7.6

SCOP Nominell 4.0

Kyla

Kapacitet W Min - Max 1375 - 4510

Ineffekt W Min - Max 170 - 1740

Ström A Min - Max 0.4 - 7.5

SEER Nominell 6.8

Utedel

Mått / vikt cm / kg B x H x D 800 x 554 x 333 / 29

Ljudtrycksnivå dB 53

Kompressor / Avfrostning GMCC rotary / Kapilärrör

Driftområde Värme oC Min - Max -22 ~ 30

Driftområde Kyla oC Min - Max -15 ~ 50

Innerdel

Mått / vikt cm / kg B x H x D 802 x 297 x 189 / 8

Ljudtrycksnivå dB 22 ~ 39

Luftflöde m3/h 520

Röranslutning

Vätska / Gas mm / tum Ø 6,35 (1/4”) / Ø 9.52 (3/8”)

Längd / Nivå m / m Min - Max 3 - 25 / 10

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

ENERGIKLASS

SCOP 4.0

A+

R410A

Förmodligen 
Sveriges mest 
prisvärda 5 kW 
värmepump. 

Ett	kanonpris!

INVERTER

>120

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

Säsongsanpassad 
kyldrift enligt de 
nya EcoDesign
kraven. Desto 
högre SEER 
värde, desto högre 
effektivitet.

Inverterstyrd rotary 
kompressor från 
GMCC för tyst och 
jämn gång.

För det lite större 
huset eller lokalen.
Ytan är bara en 
uppskattning efter-
som planlösningen 
på huset kan göra 
så att den räcker 
till även för 150 
kvm.

Underhållsvärme.
Sänk värmen 
när du inte är på 
plats så sparar du 
pengar och hjälper 
vår miljö.

STILPOÄNG

De mjuka rundade 
kanterna med den 
dolda displayen 
som man kan 
släcka gör den till 
en stilfull möbel i 
ditt hem.

R410A är en gas 
som används i 
värmepumpar och 
kylanläggningar.
Utedelen är förfylld   
med 0.95 kg, detta 
är för 5 meter rör.
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Invest Living Room 5
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