
Scandinavian heat pumps

•	 ELEGANT	UDSEENDE
•	 MODERNE	
•	 4	STØRRELSER
•	 ENERGIKLASSE	A+
•	 SUPPLERES	NEMT	MED	WIFI

INVEST	LIVING	MSA-SERIEN

Scandinavian heat pumps

PRISBESPARENDE	OPVARMNING
AF	SMÅ	OG	STORE	HUSE

Invest	Living	MSA	med den miljøvenlige gas R32 giver store besparelser og leverer samtidig et reelt varmebidrag i dit 
hus. MSA-serien fås i 4 størrelser for at kunne imødekomme dit behov. Den lille model er f.eks. velegnet til et  
sommerhus eller en garage, de mellemste modeller egner sig til almindelige parcelhuse, og den store model bruges til 
meget store lokaler.
Udover at levere varme, renses luften samtidig, når varmepumpen er i drift, ved at luften passerer gennem enhedens 
effektive luftfilter.

Luften	er	FRI	og	FULD	af	energi!	
 
Ny Invest	Living	MSA omdanner effektivt denne frie energi til dejlig varm luft indendørs.  
Ved at supplere med en wifi-pakke, kan enheden nemt styres med en app fra din smartphone.

Alle varmepumper fra Invest	Living er udviklet specielt til det nordiske klima. Det vil sige, at de oprindeligt er designet 
til brug i Skandinavien. Vores nordiske varmepumper udvikles i tæt samarbejde mellem vores svenske team og vores 
udviklingshold i Asien. Resultatet er produkter, som kan modstå den hårdeste nordiske vinter og et koldt og fugtigt klima.

Vi giver god garanti på vores produkter, forudsat at installation, service, dokumentation og registrering udføres  
korrekt. Du får hele 3 års funktionsgaranti og ikke mindre end 5 års kompressorgaranti.

KLIMA SMART



FJERNSTYRING	VIA	WIFI
                    Fjernstyr din nye Invest	Living
																				MSA varmepumpe med wifi. Vores
                    seneste wifi-interface med styring 
                    via app gør det muligt at styre din 
varmepumpe, uanset om du er ude på rejse eller 
hjemme på sofaen!

FJERNSTYRING	VIA	GSM 
Fjernstyr din varmepumpe, og kontroller tem-
peraturen, selvom du ikke er hjemme. Meget 
velegnet til sommerhuset. Dette gøres med et 
eksternt modul. Der fås 2 forskellige fabrikater. 
Disse kan købes hos vores forhandlere.

KLIMASMART	-	PROFITABELT
Når du opdaterer dit varmesystem 
med en luftvarmepumpe fra Invest  
Living	Scandinavia	AB, bidrager 
du også til et bedre miljø.

																																								NORDIC	DESIGN
                      Vores varmepumper er udviklet    
                      til det nordiske marked og er 
forsynet med varmelegemer rundt om kompres-
soren og i bundpladen. Det er en fordel i koldere 
klimaer.

Model	/	artikelnummer Invest	Living MSA-09 MSA-12 MSA-18 MSA-24

Spænding 220-240V / 50Hz / 1Phz

Maks. strøm A Max 9.5 10 11.5 16

Energiklasse SEER/SCOP ved -7 oC A++/A+   -  ved +2 oC A++/A+++

Varme

Kapacitet kW Max 3.66 4.77 6.97 9.43

Nominel kapacitet Btu/h Min - Max 10000(3000~12500) 13000(2900~16300) 19000(3600~23800) 26000(5200-32200)

Indgangseffekt W Min - Max 715(140~1310) 1050(130~1710) 1461(190~2490) 2177(230-3370)

Strøm A Min - Max 3.44(0.6~5.7) 4.47(0.6~7.4) 6.35(0.8~10.8) 9.46(1.4-14.4)

SCOP Nominell 4.0 4.1 4.0 4.0

Køling

Nominel kapacitet Btu/h Min - Max 9000(3500~10900) 12000(2800~14200) 18000(5900~21200) 25000(8800-28800)

Indgangseffekt W Min - Max 749(70~1230) 1089(50~1600) 1538(120~2390) 2402(230-3350)

Strøm A Min - Max 3.25(0.3~5.3) 4.74(0.2~6.9) 6.68(0.5~10.4) 10.44(1.0-14.1)

SEER W/W Nominell 7.1 7.0 6.4 6.4

Udvendig	del

Mål / vægt mm / kg B x D x H 770x300x555 / 26.4 770x300x555 / 26.5 800x333x554 / 37 845x320x700 / 48

Lydtryksniveau dB 55 55 57 59

Luftstrøm m3/h 2000 2000 2100 2700

Kompressor / Type / Gas / mængde GMCC / rotary 0.7 0.8 1.25 1.6

Driftområde varme oC Min - Max -25 till 30

Driftområde køling oC Min - Max -15 till 50

Indvendig	del

Mål / vægt mm / kg B x D x H 722x187x290 / 7.4 802x189x297 / 8.2 965x215x319 / 9 1080x226x335 / 12

Lydtryksniveau dB Hi / Mi / Lo 37/33/22 38/32/22 42/33/27 46/40/30

Luftstrøm m3/h Hi / Mi / Lo 521/429/259 539/478/294 750/505/420 1050/750/560

Temperaturindstilling oC 17 - 30 (Vedligeholdelsevarme 8)

Rørtilslutning

Væske / Gas mm / tum Ø 6,35 (1/4”) / Ø 9.52 (3/8”) Ø 6,35 (1/4”) / Ø 9.52 (3/8”) Ø 6,35 (1/4”) / Ø 12.7 (1/2”) Ø 9.52 (3/8”) / Ø 15.9 (5/8”)

Længde / Niveau m / m Min - Max / Max 3 - 25 / 10 3 - 25 / 10 3 - 30 / 20 3 - 50 / 25

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

INVERTER

VEDLIGEHOLDELSE
VARME

8

Sæsontilpasset 
varmedrift i 
henhold til de nye 
EcoDesign-
krav. Jo højere 
SCOP-værdi, jo 
større effektivitet.

Sæsontilpasset 
køling i henhold til 
de nye EcoDesign
krav. Jo højere 
SEER-værdi, jo 
større effektivitet.

Inverterstyret rote-
rende kompressor 
fra GMCC for stille 
og jævn drift.

Sommerhus	funktion	
Skru ned for 
varmen, når du
ikke er hjemme. Så
sparer du penge og
hjælper miljøet.
Vi anbefaler dog en
minimumstempera-
tur på 17 grader
for at undgå fugt i
huset.

De bløde afrunde-
de kanter med det 
skjulte display, der 
kan slukkes, gør 
det til et stilfuldt 
møbel i dit hjem.

R32 er den nye 
miljøvenlige gas, 
som anvendes i 
varmepumper og 
køleanlæg.
Med GWP på 675.
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