
Med en luft/vatten värmepump där energin hämtas från uteluften som avges till 
ett vattenburet värmesystem, får du en mycket enkel och ekonomiskt fördelak-
tig värmepumpinstallation. Nordic LV finns med effekt 9,11 och 13 kW. Perfekt 
komplement om man vill ersätta befintlig biobränsleanläggning. Koppla mot 
befintlig tank eller komplettera med vår Nordic Värmeberedare.

Nordic LV värmepump
Utvecklade med den senaste tekniken!

Nordic LV är den nya generationens luft/vat-
tenvärmepump med en modern inverterstyr-
ning som är konstruerade för att klara dom 
nordiska förhållanden med låga temperaturer. 
Nordic LV har ett arbetsområde som går ändå 
ner till ca -25 grader. Ett väldigt bra alternativ 
som grundvärme i ert värmesystem. 
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Ekonomisk och effektiv luft/
vatten värmepump utformad 
för nordiskt klimat!

Docka för flexibelt värmesystem
Den optimala energibesparingen uppnås om man ansluter Nordic LV mot Nordic Värmeberedare. 
Då ger pumpen energi till både värme och tappvarmvatten. Det finns då även möjlighet att koppla 
på t ex vattenmantlad bras-/pelletskamin och solfångare. 

Starka fördelar
• Automatisk återstart vid strömavbrott
• Värmepumpsdrift ned till -25°C
• Varvtalsreglerad Panasonic-kompressor
• Förnuftig totalkostnad/återbetalningstid

För maximal driftsäkerhet samt 
för att undvika frysrisk är växlare 
med övriga komponenter place-
rade inomhus. Manöverpanelen 
på innomhusdelen styr både vär-
mepumpen och genomströmnings-
elpatron. 

Koppla mot NV 500
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Leveransbeskrivning 
Nordic LV 9, 11 och 13 kW

Teknisk data Nordic  LV 9 - V5+ LV 11 - V5+ LV 13  - V5+
Energiklass A++ A++ A++
Värmeeffekt max 16,5 kW 18,5 kW 20,5 kW 
Effektförbr. kompl. anläggning 900-2800W 915-3030W 930-3230W
Köldmedium R410A R410A R410A
Driftområde -25° C - +43° C -25° C - +43° C -25° C - +43° C
Kompressor Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary
Behovsstyrd avfrostning Ja Ja Ja
Värmekabel för avrinning Ja Ja Ja
Förvärmning av kompressor Ja Ja Ja
Elektronisk expansionsventil Ja Ja Ja
Rekommenderat börvärde drift 35-45 grader 35-45 grader 35-45 grader
Klass A cirkulationspump Ja Ja Ja
Nettovikt innedel/utedel 26 kg/63 kg 28 kg/65 kg 30 kg/113 kg 
Ljudnivå innedel/utedel 35dB(A) /56 dB(A) 35dB(A) /56 dB(A) 35dB(A) /59 dB(A)
Mått utedel, LxBxH (mm) 934x354x753 1043x415x763 1124x407x1195
Mått innedel LxBxH (mm)        414x220x520 414x220x720 414x220x720

Krav elinstallation: (3 x 230V/50Hz 16A/1-fas + 1 x 230V/50Hz 10A/1-fas) eller (230V/50Hz 25A/3-fas + 1 x 230V/50Hz 10A/1-fas) 
eller (400V/50Hz 16A/3-fas + 1 x 230V/50Hz 10A/1-fas)

Värmepumpen består av tre delar:

• Utomhusenhet 9, 11 
eller 13 kW med kva-
litetskompressor från 
Panasonic.

• Inomhusenhet med 
värmeväxlare, 3 kW 
elpatron, värmepump-
styrning och cirkula-
tionspump.

Sofistikerad avfrostning
– nanobehandlad utomhusdel
Utomhusdelen cirkulerar stora luftmängder och 
energi hämtas ur luften vilket resulterar i frost 
på utomhusdelens värmeväxlare. ES avfrost-
ningsprogram har utvecklats för att enbart 
avfrosta vid behov och under lagom lång tid. 
Värmeväxlaren i utomhusdelen är även belagd 
med nanopartiklar för att försvåra frostbildning 
och förbättra effekten.

Konstruerade för Nordiskt klimat
Split system med komplett vinterutrustning, 
innebär att värmeväxlingen till husets värmesys-
tem sker inomhus och att endast köldmediet leds 
utomhus.
Vilket betyder en effektiv och säker lösning i vårt 
nordiska klimat. Inverterstyrning gör att värme-
pumpen automatiskt genererar rätt effekt för
ditt värmebehov vid aktuell utomhustemperatur.

Levererar värmepumpen hälften av husets värme-
behov de kallaste dagarna, blir resultatet oftast att 
värmepumpen klarar husets värmebehov 80-90% 
av årets dagar.

Kopplas med flare kopplingar
Utomhusdelen kopplas mot inomhusdelen med 
flarekopplingar av behörig kylmontör. Inom-
husdel kopplas med fördel mot befintlig tank 
eller mot vår egen Nordic värmeberedare eller 
direkt mot värmesystemet.


