
Scandinavian heat pumps

•	 EMERSON	COPELAND	KOMPRESSOR
•	 ENKEL	MEN	MODERN
•	 TOUCH	DISPLAY
•	 11	kW
•	 PRISVÄRD

BONUS	AIR	12

Scandinavian heat pumps

ON/OFF	MONOBLOCK
ENKEL	ATT	INSTALLERA

Nya luftvattenvärmepumpen Invest	Living	Bonus	Air	12 är en vidareutveckling av den tidigare Bonus 
Air 10. Mindre i storlek men ändå kraftfullare tack vare nutvecklad förångare. En ny färgdisplay av 
touchmodell.

Invest	Living	Bonus	Air	12 lämpar sig väl för olika inkopplingsprinciper. Seriekoppla mot befintlig el,- 
olja eller vedpanna (flytande kondensering) och/eller mot en tank (fast kondensering).

Invest	Living	Bonus	Air	12 är utvecklad och testad av vårt team i Norrland och även testad på olika 
platser i Sverige. Alla komponenter är noggrant utvalda och testade både i laboratorie- och utomhus-
miljö.

Testad av ”TÜV” enligt EN 14825:2013 

Vi lämnar en av marknadens sannolikt bästa garantier som förutsätter en lagenlig och dokumenterad 
installation: 5 år på kompressor och 3 år på värmepumpsfunktion.

KLIMATSMART



PRISET	TILL	TROTS
Med vår modell Bonus	Air	12 får du en modern
luftvattenvärmepump på 11 kW till ett lågt pris.                      

VED,	PELLETS	el.	Nyinstallation
Bonus	Air	12	är specielt framtagen för att docka 
mot befintliga system, men det fungerar utmärkt 
att montera direkt mot en tank vid en nyinstalla-
tion. Fast eller flytande kondensering, du väljer.

                 

                 
Display
Bonus	Air	12	har en ”Touch display” i färg som 
är enkel att förstå med enkla symboler och ett 
användarvänligt gränssnitt.
Det går att koppla 2 displayer till samma enhet. 

NORDEN	ANPASSAD
Bonus	Air	12	är testad i Norrland. Bonus	Air	
12 komponenter har nogrant valts ut av vårt 
team i Sverige. Alla har testats och provats 
under många år.
SWEP värmeväxlaren är en komponent som vi 
har kvar från lillebror Bonus Air 10.

KLIMATSMART

Modell	/	Arikelnummer Invest	Living	Bonus	Air	12	/	7350035680559

Spänning 380-415V / 3N~ / 50Hz

Säkring A Min 16

Energiklass A+ / A+

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

-10oC / 34.99oC 2594 6173 2,32

-7oC / 33.99oC 2538 7041 2,7

2oC / 30.45oC 2227 8137 3,24

7oC / 30.70oC 2223 11249 4,91

12oC / 29.42oC 2132 12944 5,88
oC - TüV testad vid dessa temperaturer enligt EN 14825:2013.

Mått	&	Vikt

Höjd 1135 mm

Bredd 1005 mm

Djup 395 mm (450 inkl fötter)

Vikt 118 kg

Specifikation

Ljudtrycksnivå 52 dB (sound pressure level)

Kompressor / Gas Emerson Coopland Scroll / R410A, 1,65 kg

Skyddsklass IPX4

Rekomenderat vattenflöde 1.7 m3 / h

Fläkteffekt 2x60 W

Röranslutning

Vatten DN20
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Scandinavian heat pumps

Förmodligen 
Sveriges 
mest prisvärda 
värmepump. 

Ett	kanonpris!

IP KLASS
UTEDEL

IP24

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

kopplas mot 
säkerhetsbrytare.
380-415 V / 3N
16 A

Efterföljare till 
Bonus Air 10.
Ny uppdaterad på 
11 kW

Striltätt. 
Test: 5 minuters 
vatten volym: 10 
liter per minut 
Tryck: 80–100 kPa

ON/OFF kompres-
sor från Emerson 
Coopland. En av 
världens största 
tillverkare av scroll 
kompressorer.

Såsom alla våra 
värmepumps-
modeller, är 
givetvis också
Invest Living Bo-
nus Air 12 speciellt 
framtagen och 
anpassad för vårt 
nordiska klimat.

R410A är en gas 
som används i 
värmepumpar och 
kylanläggningar.
Utedelen är fylld   
med 1.65 kg

KANON PRIS ENERGIKLASS

SCOP	3,62

A+


