
En miljövänlig varmvat-
tenberedare med inbyggd 
värmepump, som är utfor-
mad för tappvarmvatten i 
fastigheter och bostäder. 

• Når en värmefaktor på 
upp till 3.62*.
*Baserat på teststandard EN16147, 
inomhus luft (luft in 15 / vatten in 10, 
ut 55).

• En nyutvecklad app till 
iPhone/iPad för �ärstyrning.

• Tranquil Flow Technology

KMPs värmepumps-
beredare 
ger dig billigt 
tappvarmvatten





Hushållsvarmvatten Badvatten Kalluft till garaget

VARMVATTENBEREDARE MED VÄRMEPUMP

Kök

Varmvattenberedare
med värmepump

Med ett intelligent styrsystem inne i varmvattenberedaren, kan hela återvinningssystemet 
inte bara ge rikligt med hushållsvarmvatten för barnfamiljer, men också leverera gratis kalluft 
till ett område i huset, exempelvis till köket. Denna lösning är lämplig för användning i de 
�esta sorts utrymmen.

Varmvattenberedare
med värmepump

Frisk kalluft

Kranvatten

Badvatten

Inbygd 
vattenledning



VARMVATTENBEREDARE MED VÄRMEPUMP

Med olika utseende, former och olika tankvolymer kan vi erbjuda �era olika modeller av  
värmepumpsvarmvattenberedare som uppfyller just dina olika krav. 

KMP strävar alltid efter att leverera 
bättre och bättre värmepumpsproduk-
ter för att följa med marknadens nya 
standarder. Förutom funktion tycker vi 
även att det är det lika viktigt att kunna 
leverera vackra produkter.

Classic R1 Exclusive R Exclusive S Classic R2 Classic W



PARAMETER (50HZ)

Fjärstyrt
system

Modell Värme-
kapacitet

Ström- 
försörjning

Standard-
temperatur

Invändiga
dimensioner NettoviktLuftvolymCOP

Modell Värme-
kapacitet

Ström- 
försörjning

Standard-
temperatur

Invändiga
dimensioner NettoviktLuftvolymCOP

Modell Värme-
kapacitet

Ström- 
försörjning

Standard-
temperatur

Invändiga
dimensioner NettoviktLuftvolymCOP

Modell Värme-
kapacitet

Ström- 
försörjning

Standard-
temperatur

Invändiga
dimensioner NettoviktLuftvolymCOP

Modell Värme-
kapacitet

Ström- 
försörjning

Standard-
temperatur

Invändiga
dimensioner NettoviktLuftvolymCOP

Fjärstyrt
system

Touch-skärm

Enkel att
kontrollera

Väggmonterad

Intelligent 
system

Tystgående

Uppvärmning: Omgivningstemp. (DB / WB): 15 / 12°C, Vattentemp. (in / ut): 10C till 52°C.
Testet av energie�ektivitet är baserat på standard EN16147.
Ovanstående uppgifter är endast referens; speci�k data åter�nnes på produktnamnskylten.

3.62

3.62

3.62

3.62

RoHS



APP FÖR FJÄRSTYRNING AV SYSTEMET

KREATIV OCH DETALJORIENTERAD

Data från utrustningen 
skickas till en server

Information tas emot
från servern

Skickar värdefull service till
enheter och slutanvändare

SlutanvändareÅterförsäljareOEM

Fjärstyrning och information

Du kan hålla kontakten med din varmvattenberedare via din smartphone eller dator via en funktionell 
app, genom att ansluta en enkel Wi-Fi-modul till varmvattenberedaren. Appen är kompatibel med 
iPhone/iPad.

Du kan få detaljerad information om tillståndet för enheten när- och var som helst med hjälp av 
övervakningsprogrammet. Detta ger dig en intelligent och modern livsstil.

Enheternas kompressorer väljs noggrant och kan arbeta bra 
tillsammans med andra komponenter i enheterna för att ge den 
bästa prestandan.

Med mikrokanalvärmeväxlare svepta runt vattentankarna, 
kommer värmefaktorn på enheterna att nå ett högre resultat.

Skumisoleringsmaterial med hög densitet och en tjocklek på 
upp till 50 mm, garanterar en bra isolering för tankarna.

Intelligent avfrostningsteknik motverkar frostproblem i 
värmeväxlaren under mycket i låga omgivningstemperatur.

Ett fashionabelt utseendet gör att enheten passar in överallt i 
rummet.

Dubbla sensorer placerade både på toppen och i botten av 
tanken gör att vattentemperaturen kan läsas av mer exakt.

Luftväxlaren, med hydro�l beläggning som minskar kondens, 
har hög verkningsgrad.

Genom att addera en Wi-Fi-modul blir trådlös kommunikation 
och styrning på distans möjlig.



VARMVATTENBEREDARENS FUNKTIONER

Intelligenta driftlägen ger 
valmöjligheter
Genom att sätta olika intelligenta driftlägen, kan enheterna 
möta olika krav hos olika kunder beroende på deras faktis-
ka behov.

Mikrokanalsvärmeväxlare förbät-
trar enhetens prestanda avsevärt
Mikrokanalsvärmeväxlare ökar kontaktytan mellan den inre 
vattentanken och värmeväxlaren och därmed förbättras 
prestandan på värmepumpsvarmvattensberedaren.
En sådan enhet kan nå COP 3.62*.
*Baserat på teststandard EN16147, inomhus luft (A15 / W10-55 och A15 vid lagring).

Maximal vattentemperatur på 60°C
Den maximala utloppsvattentemperaturen av enheterna är 
upp till 60°C utan elpatron, vilket innebär att enheterna har 
möjlighet att uppfylla vattenkraven även i stora mängder. 
Med elpatron kan temperaturen komma upp till 75°C.

Tranquil Flow Technology
Tillämpningen av en lugn �ödesteknik säkerställer 
stabil vattentemperatur, och den faktiska volymen 
av varmvatten kan ökas med 30%.

Utan Tranquil Flow Technology
Kallt vatten går in i tanken direkt och gör att 
varmvattnet snabbt kyls ned.

Med Tranquil Flow Technology
Kallt vatten �ödar varsamt in i tanken och blandas 
långsamt med varmvattnet.




