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LVG2 M

BPU (tilkøb) BPU (tilkøb) 



LVG2 M 
Varmepumperne i LVG2-serien er med den indbyggede EVI-teknologi bygget til det nordiske klima. 
Indedelen er en 5 tommer skærm og via det intuitive farve-touch panel gennemføres simpelt og enkelt opsætningen af det færdige varmeforsyningssy-
stem – og skulle der alligevel være behov for support, sikrer den automatiske opkobling af den indbyggede DTU-enhed, at vores serviceafdeling online 
kan hjælpe med opsætningen.

BPU ( tilbehør) Denne unit er special lavet til huset med beton gulvvarme ( tung gulvvarme) BPU’en er en kompaktløsning  og designet til at passe der hvor 
eksempelvis  gaskedlen skal udski� es. BPU’en indeholder: automatisk udlu� er, ekspansion beholder, by-pass ventil, anlægspumpe, snavssamler,sikker-
hedsventil, elboks, elpatron og 3 vejs ventil. 

LVG2-M 8 kW 12 kW 20 kW 25 kW
Bx. nr. 193000 193001 193002 193003
VVS nr. 346521108 346521112 346521120 346521125

Touch styring ✓
Modulerende e� ekt (inverter) ✓

EVI-teknologi ** ✓
DTU*** - instant online ✓

Integreret bypass* ✓
Indbygget anlægspumpe* ✓
Indbygget snavssamler * ✓

Indbygget relæ* ✓
Indtegreret elpatron * ✓

Gratis App**** ✓
Kølemiddel/mængde i udedel R32/1,3 kg R32/1,6 kg R32/2,0 kg R32/2,7 kg
Maksimal fremløbstemperatur 60 °C
Nominel ydelse (A7/W35) i kW 8,3 kW 12,5 kW 20,5 kW 25,3 kW

SCOP (gulvvarme) 35 °C 4,53 4,17 4,10 3,95
SCOP (radiator) 55 °C 3,20 3,22 3,10 2,90
Eltilslutning udedel 230 Volt, N-PE /16 A 400 Volt, N-PE /25 A

Eltilslutning Elpatron* 6 kW/ 400 Volt, 
N-PE/10A

9 kW/ 400 Volt, 
N-PE/16A

13 kW/ 400 Volt, 
N-PE/20A

15 kW/ 400 Volt, 
N-PE/25A

Mål (indedel) HxBxD i mm 5 “ skærm
Mål (BPU indedel) HxBxD i mm 877x566x378 - -

Mål (udedel) BxHxD i mm 1002x805x442 953x916x423 997x1315x395 1176x1604x450
Vægt Udedel 90 kg 104 kg 140 kg 205 kg
Farve udedel Grå

Lydtryk dB(A) - 10 meters afstand 36 37 41 44
*) Tilkøb - v/tilkøb af BPU (se tegning)
**) EVI-teknologi: varmepumper med indbygget EVI-kompressor kan levere højere ydelse ved lavere udetemperaturer, end varmepumper uden denne kompressor. 
***) DTU – data transfer unit. Udedelen har indbygget GSM modul med taletidskort (5 år). Umiddelbart e� er eltislutning af udedelen melder enheden sig på vores service-server.
****) Gratis app hentes i Appstore eller googleplay, følg here� er vejledningen i brugermanualen. 


