
Scandinavian heat pumps

•	 ELEGANT	UTSEENDE
•	 MODERN	
•	 4	STORLEKAR
•	 ENERGIKLASS	A+
•	 KOMPLETTERAS	ENKELT	MED	WIFI

INVEST	LIVING	MSA-SERIEN

Scandinavian heat pumps

PRISVÄRD	UPPVÄRMNING
FÖR	DET	MINDRE	OCH	STÖRRE	HUSET

Invest	Living	MSA	med den miljövänligare  gasen R32 utgör en rejäl sparbössa och samtidigt lika rejält värmetillskott i 
ditt hus. MSA-serien finns i 4 storlekar, allt för att täcka era behov. Den mindre passar utmärkt i ex, den mindre stugan 
eller garaget, mellan modellerna till en normal villa och den stora till större lokaler.
Förutom att ni får värme renas samtidigt luften när värmepumpen är i drift, genom att luften passerar enhetens effektiva 
luftfilter.

Luften	är	FRI	och	FULL	av	energi!	 
Nya Invest	Living	MSA omvandlar effektivt denna gratisenergi till skön varm luft inomhus.  
Genom att välja till ett WiFi-paket, kan du enkelt välja att styra denna enhet via en app i din smartphone.

Alla värmepumpar från Invest	Living är utvecklade speciellt för det nordiska klimatet. Det vill säga de är dimensionerade 
från början för användning i Skandinavien. Våra nordiska värmepumpar utvecklas i nära samarbete mellan vårt svenska 
team och vårt utvecklingslag i Asien. Resultatet är produkter som tål den svåraste nordiska vintern såväl som ett kallt och 
fuktigt klimat.

Vi ger en bra garanti på våra produkter, förutsatt att installation, service, dokumentation och registrering sker på ett
korrekt vis. Du får hela 3 års funktionsgaranti och inte mindre än 5 års kompressorgaranti.

KLIMATSMART



FJÄRRSTYR	VIA	WiFI
                    Styr din nya Invest	Living	MSA
                    värmepump via WiFi. Vårt senaste 
                    WiFi-Interface med styrning via 
                    app, gör det möjligt att styra din 
värmepump, oavsett om du är ute på resande fot 
eller hemma i soffan! 

FJÄRRSTYR	VIA	GSM 
Styr din värmepump och kontrollera tempera-
turen även när du inte är hemma. Utmärkt till 
sommarhuset. Detta görs med en extern modul. 
Det finns 2 fabrikat som fungerar. Dessa kan 
köpas hos våra återförsäljare.

KLIMATSMART	-	LÖNSAM
När du nu uppdaterar ditt värmesystem 
med en luftvärmepump från Invest	
Living	Scandinavia	AB, bidrar du även till en 
god gärning för miljön.

																																								NORDIC	DESIGN
                      Våra värmepumpar är utvecklade    
                      för nordiska marknaden och har 
värmeslingor runt kompressor och i bottentråget, 
detta för att hjälpa till vid kallare klimat.

Modell	/	Arikelnummer Invest	Living MSA-09 MSA-12 MSA-18 MSA-24

Spänning 220-240V / 50Hz / 1Phz

Max ström A Max 9.5 10 11.5 16

Energiklass SEER/SCOP vid -7 oC A++/A+   -  vid +2 oC A++/A+++

Värme

Kapacitet kW Max 3.66 4.77 6.97 9.43

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

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

Ström 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

Kyla

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

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

Ström 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

Utedel

Mått / vikt cm / kg B x D x H 770x300x555 / 26.4 770x300x555 / 26.5 800x333x554 / 37 845x320x700 / 48

Ljudtrycksnivå dB 55 55 57 59

Luftflöde m3/h 2000 2000 2100 2700

Kompressor / Typ / Gas / mängd GMCC / rotary 0.7 0.8 1.25 1.6

Driftområde Värme oC Min - Max -25 till 30

Driftområde Kyla oC Min - Max -15 till 50

Innerdel

Mått / vikt cm / kg B x D x H 722x187x290 / 7.4 802x189x297 / 8.2 965x215x319 / 9 1080x226x335 / 12

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

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

Temperaturinställning oC 17 - 30 (frysskydd 8)

Röranslutning

Vätska / 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”)

Längd / Nivå m / m Min - Max / Max 3 - 25 / 10 3 - 25 / 10 3 - 30 / 20 3 - 50 / 25

Invest	Living	Scandinavia	AB
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Scandinavian heat pumps

ENERGIKLASS

INVERTER

FRYSSKYDD

8

Säsongsanpassad 
värmedrift enligt 
de nya EcoDesign
kraven. Desto 
högre SCOP 
värde, desto högre 
effektivitet.

Säsongsanpassad 
kyldrift enligt de 
nya EcoDesign
kraven. Desto 
högre SEER 
värde, desto högre 
effektivitet.

Inverterstyrd rotary 
kompressor från 
GMCC för tyst och 
jämn gång.

Sänk värmen när 
du inte är på plats 
så sparar du pengar 
och hjälper vår 
miljö. 
Vi rekomenderar 
dock att man kör 17 
grader som lägst 
för att slippa fukt i 
huset.

STILPOÄNG

De mjuka rundade 
kanterna med den 
dolda displayen 
som man kan 
släcka gör den till 
en stilfull möbel i 
ditt hem.

R32 är den nya 
miljövänliga gasen 
som används i 
värmepumpar och 
kylanläggningar.
Med ett GWP på 
675.

ENERGIKLASS

A+

KLIMATSMART

LÖNSAM

A++
SCOP SEER


