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En för allt
Uppvärmning och varmvattenberedning i en och 
samma enhet. Värmecentralen ger behaglig  
värme och varmvatten helt efter dina behov.  
Enheterna kan användas överallt, både i  
enfamiljshus och radhus, och de lämpar sig  
både för nybyggnation och renovering!

Högsta effektivitet
Med den senaste värmepumpstekniken når vi 
mycket hög värmefaktor (COP).

Tyst drift
De toppmoderna komponenterna, den intelligenta 
konstruktionen och den optimala ljuddämpningen 
gör värmecentralen till en av de tystaste på  
marknaden. Bullernivån är bara 31 dB (A), mätt en 
meter framför enheten.

Snygg design
Med sitt vita, robusta stålhölje smälter värme
centralen in perfekt i rummet.

Kompakt
Med måtten 60x62x185 cm (B/D/H) ryms värme
centralen i riktigt små utrymmen, och är en av de 
mest kompakta värmepumparna på marknaden.

Webb-/appkompatibel
Värmecentralen kan styras via AlphaWeb och 
 AlphaApp var du än är i hela världen.

Klar för solel och Smart Grid
Värmecentralen är idealisk att kombinera med 
solceller och kan anslutas till moderna, intelligenta 
elnät som SmartGrid..

En produkt – många fördelar

Så enkelt. Så bekvämt.
5års garanti,

utan krångel och 

inskränkningar5 års fullständig garanti
100procentig tillverkningsga
ranti i fem år från att vi har satt 
systemet i drift. Din värmepump 
kommer att vara i toppskick och du slipper oroa 
dig för oförutsägbara reparationskostnader. Du 
kan förlänga denna trygghet med en försäkring 
för ytterligare nio år.
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till aktuella behov och styra värmecentralen enkelt 
och effektivt.

Praktisk styrenhet
Styrenheten har en inställningsratt med vrid och 
tryckfunktion.
Du vrider bara till önskat program och bekräftar  
med en kort tryckning. Det gör det ytterst enkelt att
navigera mellan de många funktionerna.

Attraktivt pris
Med en värmepump från AlphaInnoTec får du  
innovativ kvalitetsteknik till ett konkurrenskraftigt 
pris.

Enkel värmestyrning
Den intelligenta styrenheten med tidsstyrda pro
gram, nattsänkning, uppstartsguide och många 
användbara förprogrammerade uppvärmningsalter
nativ gör att du alltid kan anpassa uppvärmningen 
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Välj varifrån du vill styra värmepumpen!

Unik styrenhet – 
 placera den var du vill

Väggmonterad styrenhet

Den separata styrenheten 
 Luxtronik 2.1 kan monteras på 
önskad plats i huset. Med sin 
snygga design passar den var 
som helst. Du kan på så vis styra 
och övervaka värmecentralen från 
din favoritplats och slipper gå till 
värmepumpen.
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Styrenhet på värmepumpens 
framsida

Vill du hellre ha styrenheten på 
själva värmepumpen? 
 
Då kan den monteras på 
 framsidan med några enkla hand
grepp.
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AlphaApp och AlphaWeb

Bekväm styrning från dator eller telefon!
Var och när du vill
Du kan nu även fjärrstyra din värmepump från din smarta telefon, surfplatta eller dator. Vi kallar det Al
phaApp (finns för iPhone/iPad och Android) och AlphaWeb.

Appen AlphaApp är ett idealiskt verktyg för att övervaka och ändra inställningar på en AlphaInnoTecvär
mepump utan att behöva vara på plats. Appen får kontakt med värmepumpens styrenhet Luxtronik 2.1 via 
hemmanätverket eller Internet. Appen väljer automatiskt bland tillgängliga  
nätverksanslutningar.

Produktfördelar:

 ➠ Kostnadseffektiv felsökning  
är möjlig.

 ➠ Felmeddelanden skickas som 
sms, e-post eller fax.

 ➠ Värmeinställningarna kan 
 ändras online.

Alltid och överallt!
Allt under kontroll
Tillsammans med styrenheten Luxtronik 2.1 sä
kerställer AlphaWeb att situationen alltid är under 
kontroll. Denna funktion integreras till och med kost
nadsfritt om den ansluts till husets interna nätverk.

Åtkomst från hela världen
För att du ska få åtkomst till AlphaWeb från hela 
 världen krävs att värmepumpen ställs in på Alpha
InnoTecs webbserver. Vår egen personal ordnar 
 alltid detta när vi driftsätter en ny värmepump. 
Därmed får både du som värmepumpsägare och 
vi åtkomst till systemet. Du kan aktivera uppvärm
ningen och ändra inställningar varifrån som helst via 

dator eller smart telefon med Internetåtkomst. Och 
vi kan hjälpa dig på distans.

Internetanslutning krävs 
Du måste ha internet hemma för att vi ska kunna 
ansluta värmepumpen till AlphaWeb. Du som kund 
installerar routern. Vår personal loggar in värme-
pumpen på AlphaWeb-servern. Det är allt! Systemet 
är redo när du är redo.



Bekväm styrning med liten 
 rumsstyrenhet!

Rumsstyrenhet

7

Vill du styra värmepumpen bekvämt från 
en mindre styrenhet än Luxtronik 2.1?  
Då kan du välja till denna kompakta 
rumsstyrenhet som kan monteras på 
väggen var du vill. Det blir en barnlek 
att styra värmecentralen från vardags
rummet eller köket. Enkel, tydlig grafik 
visar den viktigaste informationen.

–  Anslutning till värmepump, uppvärm
ning och varmvatten.

–  Ändra till exempel rumstemperatur med 
ett enkelt tryck.

–  Kan fås som tillbehör.



Genomtänkt teknik
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Olika typer av frostskydd kan väljas
Värmecentralen kan användas med flera 
olika, miljövänliga frostskyddsmedel.  
Välj mellan metanol, etanol eller till och  
med vatten.

Snabb, enkel montering och transport
Kompressorboxen behöver transporteras 
upprätt. Men för att förenkla transporten 
kan den kan tas ur så att  värmecentralen 
kan transporteras vågrätt.

Intelligent insida

Praktiskt kabelsystem
Inne i värmepumpen är alla anslutningar gjorda vid 
leverans. Den levereras med en 1,5 meter lång kabel 
för anslutning till elnätet.

Enkel elanslutning

Utrustad för alla krav
På baksidan finns två kabelrör som underlättar in
matning av extra kablar vid behov.
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Perfekt för alla värmesystem 
Med framledningstemperaturer på upp till 
65 °C kan befintliga radiatorer användas 
utöver golvvärme eller konvektorer.

Integrerad varmvattenberedare 
Varmvattenberedare i rostfritt stål på 185 
l, med kvalitetsisolering för minimala 
värmeförluster vid stillestånd.

Tyst drift tack vare böjliga rör 
Flexibla, böjliga rör garanterar hög ljud
dämpning och vibrationsisolering. Det gör 
att ljudnivån inomhus reduceras till ett 
minimum.

Värmemängdsmätare

Värmepumpen är som standard utrustad 
med en värmemängdsmätare.

Elpatronen kan ställas in via styrenheten
Effekten hos elpatronen kan ställas in i 18 
steg upp till 9 kW och på så sätt anpassas 
till alla olika behov.

Extremt god ljudisolering
Kompressorboxen är tilläggsisolerad.  
Det skyddar mot kondensbildning och 
garanterar mycket tyst drift.



10

Enhetsbeteckning

Överensstämmelse CE

Effektdata Värmeeffekt / COPvärde vid

B0 / W35 Normvärde enligt EN14511 kW – COP

Användningsområde Värmekrets min /max 
(vid brinetemperatur) 0 °C

Värmekälla °C

Buller Bullernivå på 1 m avstånd från enhetens 
kant dB(A)

Allmänna data Totalvikt kg

Vikt, kompressorbox kg

Vikt, chassi kg

Kylmedia ı mängd …   ı   kg

Varmvattentank Nettovolym l

Tappmängd enligt EN 16147  
(40 °C vid tappflöde 10 l / min) l

Värmeförlust enligt EN 12897 (vid 65 °C) kWh / 24 h

Maximalt 
tryck bar

Elektronik Startström: direkt   ı   med mjukstart A   ı   A

Effekt elvärmepatron kW

Överströmningsventil integrerad: • ja    –   nej

Vibrationsdämpare Värmekrets   ı   Värmekälla integrerad: • ja    –   nej

PWZS 42H3S

•

4,70   I   4,70

20  I  65

- 5 – + 25

31

215

90

125

R410A   I   1,20

186

245

1,68

10

22,0   I   —

0 – 9

•

•   I   •

PWZS 62H3S

•

6,00   I   4,80

20  I  65

- 5 – + 25

31

220

95

125

R410A   I   1,57

186

240

1,68

10

23,0   I   —

0 – 9

•

•   I   •

Tekniska data
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Enhetsbeteckning

Överensstämmelse CE

Effektdata Värmeeffekt / COPvärde vid

B0 / W35 Normvärde enligt EN14511 kW – COP

Användningsområde Värmekrets min /max 
(vid brinetemperatur) 0 °C

Värmekälla °C

Buller Bullernivå på 1 m avstånd från enhetens 
kant dB(A)

Allmänna data Totalvikt kg

Vikt, kompressorbox kg

Vikt, chassi kg

Kylmedia ı mängd …   ı   kg

Varmvattentank Nettovolym l

Tappmängd enligt EN 16147  
(40 °C vid tappflöde 10 l / min) l

Värmeförlust enligt EN 12897 (vid 65 °C) kWh / 24 h

Maximalt 
tryck bar

Elektronik Startström: direkt   ı   med mjukstart A   ı   A

Effekt elvärmepatron kW

Överströmningsventil integrerad: • ja    
–   nej

Vibrationsdämpare Värmekrets   ı   Värmekälla integrerad: • ja    
–   nej

PWZS 82H3S

•

7,70   I   4,90

20  I  65

- 5 – + 25

31

235

110

125

R410A   I   1,76

186

235

1,68

10

30,0   I   —

0 – 9

•

•   I   •

PWZS 102H3S

•

9,50   I   5,00

20  I  65

- 5 – + 25

31

240

115

125

R410A   I   2,02

186

230

1,68

10

—   I   22,0

0 – 9

•

•   I   •

PWZS 122H3S

•

12,00   I   4,90

20  I  65

- 5 – + 25

31

245

120

125

R410A   I   2,40

186

225

1,68

10

—   I   26,0

0 – 9

•

•   I   •



Utvalda värmepumpar från Alpha 
InnoTec bär den europeiska kvalitets  
märkningen. För mer information:   
www.alphainnotec.de/guetesiegel

AlphaInnoTecprodukterna är 
TÜVövervakade vid tillverkningen

AlphaInnoTec är certifierat enligt
ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 
(miljö)

AlphaInnoTecproduk
terna är CEmärkta

sverige 
aitvärmetekniksverige AB 
Mogatan 4
254 64 Helsingborg

Tel. +46 (0) 42 203880 
Fax  +46 (0) 42 203889

epost: info@ait.se 
www.ait.se

huvudkontor tyskland

aitdeutschland GmbH 
Industriestraße 3 
D95359 Kasendorf

Tel. +49 (0) 9228 99060 

epost: info@alphainnotec.de 
www.alphainnotec.de

Med en värmepump 
från Alpha-InnoTec 
gör du rätt val!
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