INNOVA 2.0 15HP H2O
✓ Water-lucht warmtepomp;
✓ Geen gaten door de buiten muur;
✓ kan overal in huis geplaatst, dus ook op
binnenmuren;
✓ De 2.0 H2O gebruikt water om warmte aan te
onttrekken of warmte af te voeren;
✓ Slank design, slechts 165mm diep;
✓ Zeer geluidsarme werking;
✓ Maximale koelcapaciteit: 3,6 kW
✓ Maximale verwarmingscapaciteit: 3,17 kW
✓ Energie Verbruik maximaal: 730W
✓ Energie verbruik minimaal: 680 W
✓ Waterverbruik: plm. 40-150 p/u (afhankelijk van de waterdruk en de inregeling)
✓ Geschikt voor ruimten tot ca. 120 – 140 m³, afhankelijk van de omstandigheden
✓ Zeer geschikt om te plaatsen anders dan een buitenmuur zoals benodigd bij de overige 2.0
toestellen
✓ E.E.R: 3,89
✓ COP: 4,10
✓ Koudemiddel: R410A
✓ Afmetingen: b 1010mm x h 549 mm x d 165 mm
✓ Gewicht: 49,5kg
✓ Garantie: 2 jaar
✓ Energieklasse koeling: A++
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BIJZONDERE TECHNIEK:
De Innova 2.0 H2O gebruikt maximaal +/- 150 liter water per uur en wordt standaard geleverd met
doseerklep en condenswater pomp. Deze klep doseert de hoeveelheid water aan de hand van de
koel- of verwarmingsbehoefte. Als het toestel dus niet voluit hoeft te werken wordt de watertoevoer
gedoseerd.
Functies: koelen, verwarmen en ontvochtigen. Ten behoeve van het koelen of verwarmen is, door
het gebruik van water als warmtebron, de werking van de Innova 2.0 15HP H20 niet afhankelijk van
de buitentemperatuur.
De Innova 2.0 H2O kan worden aangesloten doormiddel van de bijgeleverde 10mm semi-flexibele
waterleiding aan een waterbron. Bijvoorbeeld een wasmachineaansluiting, vaatwasseraansluiting,
wastafel of bijvulkraan van uw CV-ketel. De warmte om de ruimte te verwarmen of koelen wordt
hierbij onttrokken of afgegeven aan het water.
Bediening middels de bijgeleverde afstandsbediening of via WIFI middels de (gratis) Innova App.

Indicatie van de kosten m.b.t. het gebruik van water in deze H20-versie:
✓
✓
✓
✓

Kosten van water (opgave Waternet 2021): € 0,83/m3 (1000 L).
Verbruik per uur is afhankelijk van het aan te spreken koelvermogen tussen de 40 en 150 L/uur
Gemiddeld dus 95 L/uur: 95/1000 x € 0,83 = € 0,079 per uur
10 uur per dag kost in dat geval € 0,79 per dag.

De Innova 15HP H2O Inverter wordt door Hugro Technics geleverd inclusief Waterset, dus inbegrepen:
•
1x 15 meter slang uit 1 lengte (semiflex kunststof) Ø10mm
•
1x Aansluitkoppeling toevoer (water)kraan
•
1x doseerkraan (om het water verbruik te reguleren en perfect af te stellen)
• De 10mm slang is makkelijk weg te werken, bijvoorbeeld in een elektra kabelgoot.
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