
With InnovAPP, “2.0” in in the Web!
The new APP by Innova (for iOS and Android)  can 
be downloaded free of charge and permits, for 
Inverter only models, to use a smartphone or a 
tablet as a remote control. 

“2.0” can be programmed and managed from lo-
cal and remote position and, in case of multiple 
installations (as in hotels, bed and breakfast, of-
fices), all units installed can be managed by the 
same smartphone. 
An easy and effective way to create a Building Au-
tomation System!

STYR “2.0” MED APP!

TILL INVERTERMODELLEN "2.0 ELEC" FINNS FÖR                                                                                         ITAMENTE LA
NEDLADDNING EN APP (FÖR IOS OCH ANDROID)
SÅ MAN KAN ENKELT KAN FJÄRRSTYRA SITT AGGREGAT. 

Den nya "InnovAPP" kan laddas ned gratis (för iOS och Android)
och gör att man kan använda sin smartphone eller tablett som 
fjärrkontroll. "2.0 ELEC" kan programmeras och hanteras från 
både det lokala nätverket och på distans via Internet. Finns flera
installationer (som i hotel, B&B, kontor eller arbetsbodar) kan alla 
enheter hanteras av samma smartphone. 
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Innova 2.0 Elec är en fläktkonvektor med inbyggd AC/värmepump. Ingen utomhusdel behövs, utan bara två hål 
i väggen. Luftkonditioneringsaggregatet arbetar med den senaste inverterteknologin för att få en jämn styrning 
av den inställda temperaturen och med energiklass A+ levererar den behaglig luftkonditionering energieffek-
tivt. Aggregatet har dessutom en värmepumpsfunktion som kan hjälpa till att hålla värmen när det blir kallare 
utomhus. Värmepumsfunktionen arbetar ned till en utomhustemperatur på -7°C och har även ett inbyggt el-
element på 1 kW som kan gå in och stötta, så att aggregatet vid -7°C kan lämna 2 kW värme. Lämpliga använd-
ningsområden är Attefallshus, uterum, sovrum, byggbodar och sommarstugan för att nämna några. 

Innova 2.0 Elec styrs smidigt med en app från din smartphone eller med den medföljande fjärrkontrollen.

Innova 2.0 Elec
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Allt för ofta innebär luftkonditionering att montera
kondensorer (skrymmande och fula) på husets
yttervägg. Nu presenterar INNOVA "2.0”, ett nytt
koncept för luftkonditionering utan utomhusenhet
som dramatiskt förbättrar "monoblock" -tekniken.

Too often, airconditioning means to 
install condensing units (bulky and 
ugly) on the outdoor of the build-
ings. Now, INNOVA presents “2.0”, 
a new approach to airconditioning 
without outdoor unit that dramat-
ically improves the state of the art 
of “monobloc” technology. 

2.0:  ETT STORT STEG FRAMÅT FÖR 
REDUCERING AV OESTETISKA 
UTOMHUSDELAR  
2.0:  A SIGNIFICANT STEP FORWARD TO THE FURTHER REDUCTION OF 
OUTDOOR IMPACT OF AIRCONDITIONING SYSTEMS

162 millimeter hål

Ett viktigt val för design och installation: 
Inget behov av professionella borrmaskiner,
ytterligare minskad utomhuspåverkan.

162 mm holes
An important choice for design and 
for installation: easier to find drill-
ing tools, no need of professional 
drilling machines, further reduced 
outdoor impact. 

Nästan osynliga, ute som inne

Med endast 16 cm djup, är “2.0” den klart 
smäkraste i sin kategori. Designens påverkan
är därför minimerad inte bara utomhus utan 
också inomhus. 

Almost invisible, outdoor and in-
door
With only 16 cm. depth, “2.0” is by 
far the slimmest of its category. 
The design impact is therefore min-
imized not only outdoor but indoor 
as well. 
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Inga utomhusdelar behövs, utan bara två hål i väggen. Innova 2.0 Elec 
kan anpassas till befintlig fastighet och fasad så att den blir nästan 
helt osynlig från utsidan.



Det här är FG Nordic
FG Nordic AB är sedan 2004 generalagent i Sverige för Fujitsu och Fujitsu Generals klimat-
system på den svenska marknaden. FG Nordic har ett komplett produktprogram för värme 
och kyla som täcker alla typer av installationer – från villor och privatbostäder till kommer-
siella fastigheter och industriella applikationer. I produktportföljen ingår även varumärken 
som Fuji Electric, Clivet, MTA, Kaisai och Emicon. FG Nordics nordiska försäljningskanaler är 
via ledande installationsföretag.

Återförsäljare:

FG Nordic AB • www.fgnordic.se ©
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TEKNISKA DATA / TECHNICAL FEATURES- 

Tekniska data / Technical Data  12 HP  
DC Inverter 

ELEC 
Kyleffekt / Cooling capacity (1) kW 2,35 
Maximal kyleffekt – Dual Power /  
Maximum Cooling Capacity - Dual Power 

kW 3,1 

Minimum kyleffekt / Minimum cooling capacity kW 0,9 

Värmeeffekt / Heating capacity (2) kW 2,36 

Värmeeffekt -7 °C / Heating capacity -7 °C (3) kW 1,11 

El-elementets effekt / Power of electrical heater kW 1,00 

Maximal värmeeffekt / Dual Power                         
Maximum Heating Capacity - Dual Power 

kW 3,05 

Minimum värmeeffekt / Minimum heating capacity kW 0,8 

Tillförd effekt vid kyldrift / Power input in cooling (1) W 730 

Tillförd effekt vid värmedrift / Power input in heating (2) W 720 

Avfuktningskapacitet / Dehumidification capacity l/h 1,1 

Strömförsörjning / Power supply V-F-Hz 230-1-50 

EER W/W 3,22 

COP W/W 3,28 

Energiklass vid kyldrift (6)                                                
Energy efficiency in cooling (6)  A+ 

Energiklass vid värmedrift (6)                                        
Energy efficiency in heating (6)  A 

Fläkthastigheter intern/externa / Fan speeds in/out Nr. 3 

Luftflöde max internt/externt / Air flow max in/out m³/h 400/480 

Luftflöde min internt/externt / Air flow min in/out m³/h 270/340 

Dimension (BxHxD) / Dimensions (WxHxD) mm 1000x555x165 

Vikt / Weight kg 48,5 

Ljudnivå min. / Noise level min. (4) dB (A) 27 

Ljudnivå max / Noise level max (4) dB (A) 41 

Ljudeffekt internt / Indoor noise power (5) dB (A) 58 

Ljudeffektvid låg fläkthastighet / Indoor noise power at low speed (5) dB (A) 45 

Diameter vägghål / Diameter of wall holes mm 162 

Interasse fori a parete / Interaxis distance of wall holes mm 293 

Köldmedie / Refrigerant gas  R410A 
Max arbetsförhållande - Max working conditions  Testkreteria Temp. inomhus  Temp. utomhus 
Temp. min. vid kyldrift - Min. Temp. in cooling (in/out,)  18°C/-5°C Kyldrift (1) DB 27°C - WB 19°C  DB 35°C - WB 24°C 
Temp. max vid kyldrift - Max Temp. in cooling (in/out,)  32°C/43°C Värmedrift (2) DB 20°C - WB 15°C  DB 7°C - WB 6°C 
Temp. min vid värmedrift - Min Temp. in heating (in/out) 5°C/-10°C  Värmedrift (3) DB 20°C - WB 15°C  DB -7°C - WB -8°C 
Temp. max vid värmedrift - Max Temp. in heating (in/out)  25°C/18°C 
 
(1) (2) Enligt standard EN 14511 / Standard reference EN 14511 
(4) Ljudtryck inomhus I ekofritt rum / Indoor sound pressure measured in anecoic room 
(5) Inomhus ljudeffekt enligt standard EN12102 / Indoor sound power according to standard EN12102 
(6) Energieffektivitet enligt direktiv 626/2011 / Energy Efficiency according to Directive 626/2011 
N.B.:   För dimensionering överväg aggregatets kapacitet vid rådande omständigheter såsom inom- och utomhustemperatur samt husets effektbehov vid dessa. 

 

 

Tekniska data

Optimerad kapacitet
2.0 har optimerad kapacitet för att alltid ha den
inställda och rätta temperaturen i rummet för
bästa komfort, och som en konsekvens av detta, 
minsta möjliga energiförbrukning. Ljudnivån är nu 
att jämföra med en konventionellt splitaggregat, 
tack vare senaste DC Inverter-tekniken.

Enkel att installera
2.0 kan installeras på vilken slät vägg som helst,
både i låg och hög position. Allt som behövs för
installationen (borrmall, montagefäste, utsides
galler, rörgenomföring, sladd med stickpropp),
förutom hålsåg och borrmaskin, finns med i
förpackningen.

Luftkonditionering och
värmepump i samma maskin
2.0 tillverkas endast i värmepumpsutförande med
kondensvattenrör. Värmefunktionen kan avaktiveras
på manöverpanelen så maskinen fungerar i “endast
kyla”, i detta fall krävs ingen kondensatdränering.

Vintertid? Antifrostsystem!
Kondenstråget värms under vintertid för att för-
hindra isbildning av kondensvattnet. Detta sker
automatiskt när anläggningen går i värmepumps-
läge.

Styr anläggningen med
fjärrkontroll eller på displayen
Förutom fjärrkontrollen tillåter tuchpanelen på
aggregatet att man ställer in de olika funktionerna,
inklusive ett “låsläge” för att undvika  obehörig an-
vändning eller inställning.

16°C


