
..2.0
prosty montaż,
bez jednostki
zewnętrznej
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Elegancki i prosty designe.
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..2.0

..2.0
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..2.0 WERTYKALNY
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..2.0

..2.0 MINI
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..2.0
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..2.0

Prawie niewidoczny, wydajny, 
cichy i oszczędzający miejsce: 
Oto klimatyzator INNOVA bez 
jednostki zewnętrznej

..2.0

Koniec z nieporęcznymi i nieestetycznymi agregatami 
skraplającymi, które psują wygląd budynku. INNOVA opracowała 
wysokowydajne rozwiązanie o kompaktowej konstrukcji i 
minimalnym wpływie na środowisko.
Głębokość zaledwie 16 centymetrów, super łatwa instalacja i 
technologia DC Inverter optymalizująca wydajność.
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15 HP • •

12 HP • • •

10 HP • • •

9 HP •

8 HP •
..2.0 ..2.0 + FCU ..2.0

VERTICALE
..2.0 MINI ..2.0 H2O

Optymalizacja mocy, zmniejszony 
pobór prądu i cicha praca. 

Dzięki technologii DC Inverter, moc jest zoptymalizowana w celu uzyskania 
maksymalnego komfortu przy niższym zużyciu i hałasie, a dzięki Dual Power 
można wykorzystać maksymalną moc, aby osiągnąć wymaganą temperaturę 
w najkrótszym możliwym czasie. Po osiągnięciu wymaganej temperatury..2.0 
automatycznie przełącza się na funkcję komfortu.

Ponadto, kraty zewnętrzne są składane: otwierają się, gdy urządzenie 
pracuje i zamykają, gdy jest wyłączona, tak aby zminimalizować kurz, hałas i 
zanieczyszczenia, maksymalizując dobre samopoczucie.

Wersja ..2.0 MINI jest naprawdę przyjazna dla środowiska, ponieważ 
wykorzystuje gaz propan R290. Zero emisji.
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..2.0

..2.0 + FCU
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Montaż przysufitowy czy 
podłogowy?

..2.0 INNOVA zawiera kompletną gamę produktów, które pozwalają na 
znalezienie odpowiedniego modelu do każdego rodzaju zabudowy. 
Wystarczy tylko ściana zewnętrzna, a znajdziesz miejsce, aby ulokować go u 
góry ściany, u dołu podłogi, w rogu lub z boku drzwi..

Miejsce instalacji

Zintegrowany panel dotykowy

Zdalny ekran dotykowy

Pilot

Aplikacja na IOS albo Androind

Sterowanie

Instalacja wysokościenna Instalacja bocznaInstalacja przypodłogowa
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..2.0

Ø 162 mm

Każdy otwór jest 
mniejszy od tej kartki
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..2.0 MINI
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..2.0

Estetyczna forma idąca w parze 
z funkcjonalnością, kompaktowa 
konstrukcja i brak plastiku

Minimalna głębokość, odpowiedni kolor, idealnie gładka powierzchnia, 
całkowicie metalowy korpus... Produkt zaprojektowany tak, aby idealnie 
wkomponował się w każdy dom, zapewniając doskonałą wydajność                         
wtapiając się w otoczenie... Zarówno w pionie, jak i w poziomie, forma 
i funkcja łączą się w najdrobniejszych szczegółach wzornictwa [..2.0] w 
perfekcyjnej symbiozie.

..2.0 posiada w 100% metalową obudowę, mocną i solidną, trwałą i spójną. 
Wymiary urządzenia zostały zmniejszone i zoptymalizowane tak, aby 
zawierały wszystkie funkcje niezbędne do perfekcyjnego funkcjonowania w 
kompaktowej konstrukcji.

Głębokość? Tylko 16 centymetrów. Ultra cienka grubość, która minimalizuje 
wpływ na estetykę, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

..2.0 WERTYKALNE ..2.0 + FCU ..2.0 ..2.0 MINI
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WZORNICTWO

DC INVERTER E DUAL POWER:
OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ,
REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII

DWA KANAŁY 162 mm

PROSTE W MONTAŻU

Przy głębokości zaledwie 16 cm, “..2.0” jest wyjątkowo
kompaktowy. Estetyczny wewnątrz i na zewnątrz.

Dzięki technologii DC Inverter zoptymalizowano
wydajność urządzenia przy możliwie najniższym
poborze mocy i poziomie hałasu. Dual Power
pozwala na zwiększenie wydajności urządzenia
i jak najszybsze osiągnięcie wymaganej temperatury
w pomieszczeniu. Po osiągnięciu wymaganej temperatury,
“..2,0” automatycznie przejdzie w tryb pracy
komfortowej.

Proste w wykonaniu, bez konieczności stosowania
profesjonalnych maszyn wiertniczych. Zaprojektowane
tak, aby nie ingerować w estetykę elewacji.

Wszystkie akcesoria instalacyjne (szablon, wspornik,
przepustnice zewnętrzne, kanały ochronne, kołnierze
wewnętrzne) znajdują się w kartonie.
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..2.0

CHŁODZENIE I GRZANIE
W JEDNYM URZĄDZENIU

SYSTEM PRZECIW-
ZAMROŻENIOWY

ZWROTNE PRZEPUSTNICE
ZEWNĘTRZNE

SZEROKI WYBÓR 
STEROWANIA

“..2.0” pracując w trybie pompy ciepła musi posiadać
odprowadzenie kondensatu. Funkcję grzania można
łatwo wyłączyć, a urządzenie pracujące w trybie
chłodzenia nie wymaga odprowadzenia skroplin.

Taca ociekowa jest stale podgrzewana,
aby wyeliminować ryzyko zamrożenia skroplin
powstających w trybie grzania w okresie zimowym.

“..2.0” posiada zwrotne przepustnice zewnętrzne,
które otwierają się podczas pracy urządzenia,
a zamykają po jego wyłączeniu. Klapy przepustnic
otwiera przepływ powietrza zasysanego
i wywiewanego przez kanały. Zamknięte przepustnice
tworzą barierę dla zanieczyszczeń, hałasu i owadów,
są też mniej widoczne.

Poza pilotem bezprzewodowym, urządzenie
wyposażone jest we wbudowany panel, który
pozwala wybrać dowolną funkcję, łącznie z “blokadą”
niepożądanych ustawień. Aplikacja pozwala na zdalne
sterowanie urządzeniem za pośrednictwem WIFI.
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Gama produktów

..2.0

..2.0 + FCU

Model ..2.0 charakteryzuje się dwoma głównymi 
innowacjami w zakresie mocy i wielkości. Wersja 
15 HP oraz wersja MINI wykorzystująca R290.

Wyposażony w zintegrowany klimakonwektor 
który, w lecie działa jak normalna jednostka 
klimatyzacyjna, natomiast w zimie może 
pracować jako pompa ciepła, bądź jako zwykły 
klimakonwektor - ewentualnie w automatycznym 
trybie hybrydowym, gdy jest szczególnie zimno.

15HP MINI
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..2.0

H2O

..2.0 WERTYKALNY

..2.0 H2O

Wersja pionowa ..2.0 idelanie sprawdza się tam, 
gdzie jest po prostu za mało miejsca lub w ogóle 
go nie ma, np. między dwoma oknami lub w 
pobliżu narożników.

..2.0 H2O to klimatyzator typu woda-
powietrze, który wykorzystuje wodę gruntową, 
wodociągową lub wodę w obiegu zamkniętym. 
Ogrzewa lub chłodzi w zależności od pory 
roku przy zachowaniu stałej temperatury 
wody. Jedno z najbardziej innowacyjnych 
rozwiązań technicznych w świecie budowlanym, 
umożliwiające renowację bez ingerencji w 
istniejącą instalację hydrauliczną.
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..2.0 MINI

Mała jednostka

BRAK JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
Jednostka zewnętrzna jest zastąpiona 
przez dwa otwory o średnicy 162 mm.

ŁATWA INSTALACJA
Urządzenie monoblokowe bez przyłączy 
czynnika chłodniczego podczas instalacji.

81 CM GŁĘBOKOŚCI GAZ PROPAN R290
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..2.0

Niewielki i ekologiczny 

Zakres mocy ..2.0 MINI

..2.0

101 cm
..2.0 MINI

81 cm

..2.0 MINI to pierwszy stacjonarny klimatyzator dwukanałowy, w którym 
zastosowano gaz R290 (propan). Niezwykłe prace badawczo-rozwojowe 
zapewniają doskonałe działanie urządzenia przy zużyciu mniej niż 150 g gazu, 
co jest limitem określonym przez prawo.
MINI ..2.0 ma wpływ na środowisko pod względem GWP (Global Warming 
Potential) równy 3 (w porównaniu z gazem R410a, którego GWP wynosi 2088 
i gazem R32, którego GWP wynosi 675).

MINI ..2.0 może zmieścić się 
tam, gdzie przestrzeń jest na 
wagę złota. 81-centymetrowa 
szerokość pozwala zachować 
te same standardy wydajności i 
cichości.

15 HP -

12 HP -

10 HP -

9 HP •
8 HP -

..2.0 MINI
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OTWORY  202 mm
W miejscu jednostki zewnętrznej znajdują 
się dwa otwory o średnicy 202 mm.

ŁATWA INSTALACJA
Urządzenie monoblokowe bez przyłączy 
czynnika chłodniczego podczas instalacji.

DC INVERTER AND DUAL POWER
Maksymalny komfort dzięki niższemu 
zużyciu paliwa i cichej pracy

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
Z INNOVAPP

..2.0 15HP

 ..2.0 z dodatkową mocą
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..2.0

Pierwszy o tak dużej mocy ...2.0

Kiedy potrzebujesz więcej mocy... oto ..2.0 15 HP.
Z 202-mm otworami, przy zachowaniu wszystkich innych wymiarów, 
..2.0 15 HP zapewnia moc przy zachowaniu niezmienionych standardów 
wydajności i hałasu.

Więcej mocy, tak samo łatwy montaż

Wysoka moc Umiejscowienie

8 HP 9 HP

1,65 kW

Maksymalna wydajność chłodnicza Dual Power

Nominalna wydajność chłodnicza

2,64 kW

2,35 kW

3,10 kW

3,50 kW

10 HP 12 HP 15 HP

2,04 kW
2,35 kW

2,87 kW

Dolne Górne

Ø 202 mm

1,73 kW
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BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ 
Jednostka zewnętrzna jest zastąpiona 
przez dwa otwory o średnicy 162 mm.

ŁATWY MONTAŻ
Urządzenie monoblokowe bez przyłączy 
czynnika chłodniczego podczas instalacji.

DC INVERTER E DUAL POWER
Maksymalny komfort dzięki niższemu 
zużyciu paliwa i cichej pracy

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
Z INNOVAPP

..2.0
Klasyka
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..2.0

..2.0 to klimatyzator INNOVA bez jednostki zewnętrznej, zaprojektowany 
tak, aby idealnie pasował do istniejącego środowiska domowego, oferując 
doskonałą wydajność energetyczną i niemalże znikając z pola widzenia, aby 
zminimalizować wpływ na estetykę. Projekt jest dopracowany w każdym 
szczególe, tak aby dostarczyć prawdziwy mebel, cienki i kompaktowy, gdzie 
forma podąża za funkcją.
..2.0 może pracować zarówno jako klimatyzacja letnia, jak i jako pompa 
ciepła do ogrzewania zimowego. Obie funkcje, w tym samym modelu, przy 
maksymalnej łatwości instalacji.

..2.0 w wersji standardowej jest 
idealnym rozwiązaniem najczęstszych 
potrzeb domowych.
Szczyt prostoty na wyciągnięcie ręki.

Stylowy, smukły i 
cichy

Prosty i praktyczny Zakres mocy ..2.0

101 cm16 cm

15 HP •
12 HP •
10 HP •
9 HP -

8 HP •
..2.0
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Przyklej szablon do ściany, zaznacz rozmieszczenie
wkrętów i otworów.

Przykręć wspornik do ściany, zamontuj przepustnice
zewnętrzne, kanały ochronne i kołnierze wewnętrzne.

Umieść urządzenie na wsporniku, sprawdzając
prawidłowe ustawienie w pionie i poziomie.

Podłącz zasilanie elektryczne i odprowadzenie
kondensatu, które wymagane jest w trybie grzania.

Prostota instalacji

Minimalna głębokość, odpowiedni kolor, idealnie gładka 
powierzchnia, całkowicie metalowy korpus... Produkt 
zaprojektowany tak, aby idealnie wkomponował się w każde 
otoczenie.

A

C

B

D
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..2.0

CAŁKOWICIE METALOWA OBUDOWA PANEL DOTYKOWY+ODBIORNIK WIFI

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJAWYSOKOWYDAJNY SKRAPLACZ

Obudowa “..2.0” jest w całości wykonana 
z metalu, wyeliminowano elementy 
plastikowe. Urządzenie
“..2.0” jest estetyczne i wytrzymałe.

Szeroki panel dotykowy umożliwia 
bezpośredni  wybór żądanej funkcji i 
zapewnia komunikację za pośrednictwem 
WIFI.

Dzięki niezwykle precyzyjnemu projektowi
skoncentrowanemu na zmniejszeniu 
wymiarów każdego elementu i zapewnieniu 
jego skutecznej pracy uzyskano 
kompaktową konstrukcję zawierającą
wszystko, co jest niezbędne do
działania urządzenia.

Skraplacz o wysokiej sprawności 
wykorzystuje efekt ewaporacji skroplin dla 
jeszcze lepszej wydajności.

1

1

2

3

4

3

2

4
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Jak każda powietrzna pompa ciepła, “..2.0” ma niższą sprawność
przy spadku temperatur zewnętrznych.
Często wyzwaniem jest utrzymanie odpowiedniej mocy grzewczej,
przy niskich temperaturach zewnętrznych. W takich przypadkach
urządzenie może być wyposażone w zintegrowaną grzałkę elektryczną
o mocy 1 kW, która w razie potrzeby dołączy się automatycznie.
Dzięki temu “..2.0 ELEC” zapewnia co najmniej 2 kW mocy grzewczej,
co gwarantuje uzyskanie żądanego komfortu cieplnego, nawet przy
ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych.

..2.0 ELEC, z wbudowaną grzałką 
elektryczną

Temperatura
zewnętrzn

Wersja ELEC

Wersja bez  
ELEC

7°0°-2°-7°

1,2 kW

2,36 kW

3,26 kW

2,0 kW

2,45 kW

1,65 kW

Porównanie mocy grzewczej
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..2.0
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..2.0 + FCU

 ..2.0 z wbudowanym
klimakonwektorem

BRAK JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
Jednostka zewnętrzna jest zastąpiona 
przez dwa otwory o średnicy 162 mm.

PROSTA INSTALACJA
Urządzenie monoblokowe bez przyłączy 
czynnika chłodniczego podczas instalacji.

DC INVERTER E DUAL POWER
Maksymalny komfort dzięki niższemu 
zużyciu paliwa i cichej pracy.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
Z INNOVAPP
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..2.0

Odpowiedni na każdą porę roku

..2.0 + FCU, integruje w jednej obudowie dwa urządzenia klimatyzacyjne 
do pracy w lecie i zimie oraz klimakonwektor do ogrzewania ciepłą wodą                            
z instalacji. 
Zastąp konwencjonalny grzejnik i uzyskaj w zamian komfort latem i zimą. 
..2.0 + FCU jest łatwy w montażu, wymaga tylko dwóch 162-mm otworów w 
ścianie i prostego podłączenia do istniejącego systemu ogrzewania wodnego.
W zimie, gdy temperatury zewnętrzne spadają, ogrzewanie jest                         
gwarantowane przez pracę pompy ciepła;  ..2.0 + FCU automatynie integruje 
pracę pompy ciepła z wykorzystaniem klimakonwektora, zapewniając w ten 
sposób utrzymanie zadanej temperatury wewnętrznej.
Ponadto, w przypadku szczególnie niskich temperatur zewnętrznych, można 
zaprogramować funkcję ogrzewania, wykorzystując jedynie ciepłą wodę               
systemową.

A

A

B

B

..2.0 FCU
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..2.0 H2O

Klimatyzator woda/powietrze

PROSTA INSTALACJA
Urządzenie monoblokowe bez przyłączy 
czynnika chłodniczego podczas instalacji.

DC INVERTER E DUAL POWER
Maksymalny komfort dzięki niższemu 
zużyciu paliwa i cichej pracy.

DZIAŁA Z WODĄ
Odpowiedni do stosowania z 
wodą  sieciową, gruntową lub 
systemem pętli WLHP.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
Z INNOVAPP
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..2.0

..2.0 H2O to prawdziwie innowacyjne rozwiązanie w świecie renowacji 
budynków.
..2.0 H2O ogrzewa lub chłodzi w zależności od potrzeb sezonu, pod 
warunkiem, że temperatura wody doprowadzanej do systemu jest 
zasadniczo stabilna.
Oznacza to możliwość przeprowadzania prac remontowych i 
energetycznych bez konieczności ingerencji w istniejącą instalację 
wodno-kanalizacyjną.

..2.0 H2O jest idealnym klimatyzatorem w 
szczególnych kontekstach domowych, takich 
jak centra historyczne i ogólnie do rekwalifikacji 
energetycznej, gdzie możliwe jest usunięcie 
grzejników i wykorzystanie tych samych rur, aby 
mieć, zarówno ogrzewanie jak i chłodzenie w 
systemie pętli wodnej.
..2.0 H2O jest zainstalowany na tradycyjnym 
“obiegu wodnym” zasilanym przez centralną 
pompę ciepła.

BRAK WPŁYWU NA 
ŚRODOWISKO

Ciepło i zimno, bez problemu

COP 3,60

COP 6,39

 

COP 3,28

COP 4,51

Wysoka efektywność

Maksymalna moc cieplna W15/A20

Minimalna moc cieplna W15/A20

Zakres mocy ..2.0 H2O

15 HP •
12 HP -

10 HP -

9 HP -

8 HP -

..2.0 H2O
..2.0 ..2.0 H2O
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..2.0 WERTYKALNE

Wersja pionowa ..2.0 jest 
idealna tam, gdzie po 
prostu nie ma miejsca.

BEZ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ
Jednostka zewnętrzna jest zastąpiona 
przez dwa otwory o średnicy 162 mm.

PROSTY MONTAŻ
Urządzenie monoblokowe bez przyłączy 
czynnika chłodniczego podczas instalacji.

DC INVERTER E DUAL POWER
Maksymalny komfort dzięki niższemu 
zużyciu paliwa i cichej pracy

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WIFI
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..2.0

Pionowa wersja ..2.0 ma szerokość zaledwie 500 mm, ale zachowuje 
wszystkie cechy standardowego modelu poziomego.
Jest to idealne rozwiązanie dla pomieszczeń, w których nie można 
zamontować rozwiązań poziomych, np. pomiędzy dwoma oknami lub w 
narożniku.

Kompakt bez jednostki 
zewnętrznej

Przepływ w górę

Umieszczenie
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Odprowadzenie kondensatu z powietrznych urządzeń
klimatyzacyjnych wiąże się z częstymi trudnościami.
Podczas pracy “..2.0” w trybie grzania, odpływ
kondensatu może być poprowadzony na zewnątrz. Przy
nieodpowiednim zabezpieczeniu takiego odpływu,
mogą pojawić się problemy z jego zamarzaniem.
Rozwiązaniem jest “..3.0”. Kondensat jest
odprowadzany do “3.0” i rozpylany przez innowacyjny
system wykorzystujący dysze piezoelektryczne,
a następnie wywiewany przez mikrowentylator.
“3.0” należy zainstalować poniżej “..2.0” i wykonać
w ścianie dodatkowy otwór o średnicy 80 mm.

..3.0
Nebulizator kondensatu

Bez ..3.0

Z ..3.0

Rozpylona woda

WODA

Wymiary 378 x 140 x 232 mm

Waga 4,8 kg

Odprowadzanie  2 L/h

Kolor biały matowy RAL 9003

Wejście 16 mm otwór w pokrywie górnej

Wyjście 80 mm otwór na tylnej stronie

Pobór mocy Max 220 W

Zasilanie 230 V

Główne 
elementy

10 dysz piezoelektrycznych
Wentylator do odprowadzenia
rozpylonego kondensatu
Zasilacz 230 V – 48 V
Pływak
Stalowy zbiornik
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..2.0

Klimatyzatory bez zewnętrznej jednostki skraplającej są zawsze instalowane na ścianie zewnętrznej, 
tak aby wymieniać powietrze z zewnątrz.
Czasami nie jest to możliwe, ponieważ “zewnętrzna” strona jest poprzeczna w stosunku do ściany, 
na której znajduje się urządzenie.
Dzięki temu zestawowi do zabudowy w ścianie, przepływ powietrza jest odchylony na boki: dlatego 
możliwe jest zainstalowanie ..2.0 na ścianie z bocznym wylotem powietrza. Daje to wiele nowych i 
niespodziewanych możliwości instalacji ..2.0!

Zestaw do montażu bocznego

A

B

C

..2.0 do montażu naściennego

Wbudowany boczny 
zestaw montażowy.

Samodzielnie składane przepustnicy 

CBA

wejście

wyjście

wyjście

wejście
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InnovApp
Konfiguracja, zarządzanie i 
kontrola wszystkich urządzeń 
INNOVA

Lokalne - Butler

Zdalne - PC / Telefon / Tablet

Sterowanie pogodowe: od lata do zimy pompami 
ciepła poprzez klimakonwektory. 
InnovApp to aplikacja INNOVA do zarządzania 
wszystkimi elementami systemu domowego 
za pomocą prostego dotyku, ze smartfona lub 
tabletu, z domu lub gdziekolwiek jesteś. 
Interfejs InnovApp jest łatwy i przyjazny dla 
użytkownika. Możesz tworzyć własne scenariusze, 
ustawiać różne temperatury w każdym 
pomieszczeniu, dla każdego klimakonwektora 
lub ..2.0, programując każdy szczegół domowego 
komfortu. 

Zdalne, lokalne zarządzanie
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• Główne funkcje:

• Nadzór i sterowanie poprzez sieć lokalną lub zdalnie

System może być zarządzany za pomocą smartfona, tabletu 
lub komputera.

• Indywidualny program letni i zimowy

Dla każdego sezonu można ustawić inny program.

• Trzy poziomy ustawienia temperatury w sieci 
klimakonwektorów INNOVA

Dla każdego pomieszczenia lub strefy można wybrać 3 
różne temperatury pracy, które w każdej chwili można 
zmienić.

Tygodniowe programowanie czasu pracy

W każdym pomieszczeniu można ustawić inny czas pracy.

• Interfejs sieciowy, taki jak w komputerach PC

Połączenie z serwerem internetowym jest takie samo jak z 
normalnym komputerem, po utworzeniu sieci magistralnej 
między pompą ciepła a klimakonwektorami.

• Pomoc zdalna

Za Twoją zgodą, ..2.0 może automatycznie logować się 
do chmury INNOVA w celu diagnostyki i pomocy w razie 
potrzeby.

ZARZĄDZANIE C.W.U.TYGODNIOWY PROGRAM BA
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Zestaw kratek zewnętrznych z 
zamocowanymi lamelami.

GB0738II dla otworów  162 mm
GB1091II dla otworów  202 mm

Wyposażenie dodatkowe dostarczane na życzenie, 
jako alternatywa do dostarczanych kratek składanych. 
Kratki ze stałymi lamelami są wykonane z aluminium i są 
wstępnie przygotowane ze względów estetycznych lub do 
malowania.

Kody

Opis

Zestaw do ochrony przed deszczem.

GB0739II dla wersji poziomej i pionowej  ..2.0+FCU

Górna pokrywa otworów do montażu ..2.0 na ścianach 
narażonych na deszcz i wiatr. Akcesorium dostarczane 
na zamówienie i stosowane na rusztach zewnętrznych z 
zamocowanymi lamelami.
Dostawa obejmuje 2 pokrywy, po jednej na każdą kratkę. 
Kolor biały RAL 9003.

Dodatek, umieszczony w górnej części kratek, chroni otwór 
przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Kod

Opis

Funkcja

Zestaw do ochrony przed owadami.

GB0755II dla wersji poziomej i pionowej ..2.0+FCU

Zestaw składający się z:
• 1 tarcza z siatki metalowej
• 1 ruszt z drutu metalowego
• śruby mocującej i zaślepki

Akcesorium dostarczane na życzenie i stosowane w 
przypadku rusztów zewnętrznych ze stałymi lamelami.

Dodatek, zainstalowany nad kratkami, dodatkowo 
zabezpiecza otwory, zapobiegając ewentualnemu 
przedostawaniu się owadów lub drobnych materiałów.

Kod

Opis

Funkcja

Akcesoria
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Zestaw przed-instalacyjny

GB0671II dla ..2.0 poziomy z otworami 162 mm
GB1092II dla ..2.0 poziomy z otworami 202 mm

• Zestaw składający się z: 
• 2 kratek zewnętrznych dla wlotu i wylotu powietrza wraz 

ze sprężynami i łańcuchami (A)
• Zestaw 6 śrub i kołków (B)
• Wspornik do mocowania do ściany (C)
• Papierowy szablon do wiercenia otworów (F)
• 2 rury do montażu na ścianie (H)
• Instrukcja dla instalatora (N)
• Kołnierz przeciwny do ściany wewnętrznej (O)

Ten zestaw jest używany do przygotowania miejsca i 
otworów do przyszłej instalacji ..2.0. Wszystkie elementy 
tego akcesorium są nadal zawarte w pudełku w momencie 
zakupu.

Kody

Opis

Funkcja

Zestaw do montażu na ścianach 

Zestaw z lampą UV-C.

GB0740II dla ..2.0 poziomy
GB0742II dla ..2.0 H2O

GB1104II  dla ..2.0 poziomy

Zestaw składający się z:
• 1 estetycznej osłony tylnej, kolor biały RAL 9003
• 2 wspornik do mocowania do podłogi dla ..2.0
• Uchwyty mocujące do podłogi RAL 9003
• Śruby i nakrętki

Urządzenie do sterylizacji powietrza z lampą UV-C (1) 
Tylko do użytku w połączeniu z poziomym ..2.0 12 HP
(1) Akcesoria mogą być zainstalowane i przetestowane w fabryce

Akcesorium pełni funkcję estetyczną w instalacjach, w 
których widoczna jest tylna część ..2.0. Na przykład, gdy jest 
on umieszczony za gablotą.

Kody

Kod

Opis

Opis

Funkcja
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Zestaw “Fresh Air” z odzyskiem ciepła.

GR0765II for ..2.0

• Zestaw składający się z:
• 1 centrala wentylacyjna HRV z rekuperatorem 

ceramicznym
• 1 skrzynka elektryczna do umieszczenia wewnątrz ..2.0

Zestaw pozwala na włączenie wentylacji z odzyskiem ciepła 
do klimatyzacji, redukując wszystko w jednej przestrzeni. 
Przepływ powietrza odnawiającego wynosi 24 m3/h z 
naprzemiennym przepływem.
 

Kod

Opis

Funkcja

Zestaw estetyczny dolna pokrywa boczna ..2.0.

GB0737II dla ..2.0 pozioma and H20
GB1105II dla ..2.0 MINI

Dolna osłona boczna wykonana jest z malowanej blachy 
ocynkowanej w tym samym kolorze co ..2.0.

Akcesorium pełni funkcję estetyczną w instalacjach, w 
których widoczna jest dolna część urządzenia. Na przykład 
przy montażu górnym.

Kody

Opis

Funkcja

Zestaw zaworu modulującego.

GB1018II dla ..2.0 H2O

Zawór modulujący zmniejsza zużycie wody i rozszerza zakres 
pracy dla ciepłej wody użytkowej.

Zawór reguluje natężenie przepływu wody w zależności 
od jej temperatury na wejściu. Przykład: jeżeli w trybie 
chłodzenia temperatura wody wynosi <20°C, zawór 
zmniejsza natężenie przepływu, aby uzyskać temperaturę 
na wylocie (35°C), co pozwala na uzyskanie prawidłowej 
temperatury skraplania. W trybie ogrzewania, jeżeli 
temperatura wody jest zbyt wysoka, zawór zmniejsza 
natężenie przepływu, aby uzyskać temperaturę na wylocie 
7°C. 
 
 
Kod

Opis

Funkcja
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kod::
ECA031II

kod::
ECB031II

Ekran dotykowy Pilot

• Dotykowy interfejs
• Modulacja prędkości obrotowej wentylatora

Wszystkie ustawienia trybów, temperatury i 
funkcji specjalnych

Różne tryby pracy: tylko chłodzenie, 
tylko osuszanie, tylko wentylacja, tylko 
ogrzewanie

• Możliwość regulacji kierunku 
przepływu powietrza
• Przycisk dobrego samopoczucia w 
nocy
• Regulacja prędkości wentylatora
• Ustawienie funkcji timera

Uproszczone sterowanie z podstawowymi poleceniami i funkcjami 
ustawiania jednostek
• Ustawienie sezonowe
• Wartość zadana temperatury
• Prędkość wentylacji

Połączenie WiFi w wersjach DC Inverter

W standardzie. W standardzie. 

Interfejs:

Funkcja::

Naścienny sterownik SMART 
TOUCH

• Dotykowy interfejs 
• Modulacja prędkości obrotowej wentylatora
• Długość kabla 8 m
• Zintegrowane WiFi

Elektryczne sterowniki dla ..2.0
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Dane techniczne
..2.0 ..2.0 MINI ..2.0 ..2.0 

VERTICAL ..2.0 ..2.0 ELEC ..2.0 
VERTICAL ..2.0 ..2.0 H2O

Model u.m. 8 HP 9 HP 10 HP 12 HP 15 HP 15 HP

Chłodzenie  (A 35 °C; A 27 °C)

Maksymalna wydajność 
chłodnicza Dual Power

(1) kW - 2,35 2,64 2,60 3,10 3,10 3,11 3,50 3,60 (5)

Nominalna wydajność 
chłodnicza

(1) kW 1,65 1,73 2,04 2,04 2,35 2,35 2,35 2,87 2,66 (5)

Minimalna wydajność 
chłodnicza

(1) kW - 0,70 0,83 0,81 0,92 0,92 0,92 1,40 1,30 (5)

Wydajność osuszania L/24h 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 1,3

Całkowity pobór prądu kW 0,58 0,57 0,63 0,75 0,73 0,73 0,85 1,04 0,73 (5)

EER 2,84 3,01 3,24 2,72 3,22 3,22 2,75 2,74 4,32

Klasa efektywności 
energetycznej

(2) A A A+ A A+ A+ A A

Grzanie (A 7 °C; A 20 °C)

Maksymalna wydajność 
grzewcza Dual Powe

(3) kW - 2,40 2,64 2,64 3,05 3,05 3,05 3,50 3,84 (6)

Nominalna wydajność 
grzewcza

(3) kW 1,70 1,71 2,10 2,10 2,36 2,36 2,36 2,75 2,80 (6)

Grzejnik elektryczny 
dodatkowa moc

kW - - - - - 1 - -

Minimalna moc cieplna (3) kW - 0,75 0,71 0,68 0,79 0,79 0,79 1,35 1,40 (6)

Całkowita moc pobrana (3) kW 0,55 0,54 0,64 0,67 0,72 0,72 0,75 0,88 0,72 (6)

COP 3,12 3,15 3,29 3,10 3,28 3,28 3,15 3,12 4,51

Klasa energetyczna A

Dane elektryczne

Całkowity pobór prądu kW 0,69 0,90 0,95 0,95 1,06 1,96 1,06 1,45 1,06

Maksymalny pobór prąd A 3,00 3,90 4,40 4,40 4,80 4,80 4,80 6,30 5,60

Zasilanie V/F/Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Charakterystyka ogólna

Prędkość wentylacji 
wewnątrz i na zewnątrz 
budynku

Nr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Przepływ powietrza 
przy maks prędkości 
obrotowej wentylatora 
wewnętrzny/zewnętrzny

m3/h 360/430 360/430 380/460 380/460 400/480 400/480 400/480 450/550 400

Przepływ powietrza 
przy średniej prędkości 
obrotowej wentylatora 
wewnętrzny/zewnętrzny

m3/h 300/360 300/360 310/380 310/380 320/390 320/390 320/390 350/460 320

Przepływ powietrza 
przy min prędkości 
obrotowej wentylatora 
wewnętrzny/zewnętrzny

m3/h 240/320 240/320 260/330 260/330 270/340 270/340 270/340 300/400 270

Typ sprężarki Rotacyjna Rotacyjna 
- DC 

Inverter

Rotacyjna 
- DC 

Inverter

Rotacyjna - 
DC Inverter

Rotacyjna 
- DC 

Inverter

Rotacyjna - 
DC Inverter

Rotacyjna - DC 
Inverter

Rotacyjna 
- DC 

Inverter

Rotacyjna 
DC 

Inverter

Dane akustyczne

Nominalne ciśnienie 
akustyczne

(4) dB(A) 38 39 39 39 41 41 41 43 27

Minimalne ciśnienie 
akustyczne

(4) dB(A) 29 27 26 26 27 27 27 29 41
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..2.0 ..2.0 MINI ..2.0 ..2.0 
VERTICAL ..2.0 ..2.0 ELEC ..2.0 

VERTICAL ..2.0 ..2.0 H2O

Model u.m. 8 HP 9 HP 10 HP 12 HP 15 HP 15 HP

(1) Temperatura powietrza zewnętrznego 35°C, wilgotność względna 50%. Temperatura otoczenia 27°C; wilgotność względna 50%. Wydajność zgodnie z normą EN 14511
(2) Klasyfikacja energetyczna zgodnie z dyrektywą 626/2011
(3) Temperatura powietrza zewnętrznego 7 °C; wilgotność względna 72% / Temperatura otoczenia 20 °C, wilgotność względna 28% / Wydajność zgodnie z UNI 13141-7
(4) Ciśnienie akustyczne po stronie systemu mierzone w komorze półbezechowej w odległości 2 m
(5) Temperatura wody na wejściu i wyjściu 30/35 °C / Temperatura pomieszczenia 27 °C; wilgotność względna 50% / Właściwości użytkowe zgodnie z EN 14511
(6) Temperatura wody na wejściu / wyjściu 15/10 °C / Temperatura otoczenia 20°C, wilgotność względna 28% / Parametry zgodne z EN 14511

Granice pracy:
Min. temperatura chłodzenia T otoczenie 18°C / T zewn. -5 °C
Maks. temperatura chłodzenia T otoczenie 32°C / T zewn. 43 °C
Min. temperatura ogrzewania T otoczenie 5 °C / T zewn. -10 °C
Maks. temperatura grzania T otoczenie 25 °C / T zewn. 18 °C

Granice pracy dla ..2.0 H2O:
Min. temperatura źródła ogrzewania 10°C przy min. temperaturze wyjściowej 7°C
Maks. temperatura źródła w trybie ogrzewania 25°C
Min. temperatura źródła w trybie chłodzenia 20°C
Maks. temperatura źródła w trybie chłodzenia 40°C

Przyłącza chłodnicze

Czynnik chłodniczy R410a R290 R410a R410a R410a R410a R410a R32 R410a

Wymiary i waga produktu

Szerokość całkowita mm 1010 810 1010 500 1010 1010 500 1010 1010

Wysokość całkowita mm 549 549 549 1398 549 549 1398 549 549

Całkowita głębokość mm 165 165 165 185 165 165 185 165 165

Waga kg 41 38 41 57 41 41 57 41,0 50,0

Średnica otworu w 
ścianie

mm 162 162 162 162 162 162 162 202

Rozstaw otworów na 
ścianie

mm 293 210 293 293 293 293 293 293

Całkowita moc cieplna FCU

Całkowita pojemność 
cieplna FCU (70 °C)

kW - - 1,9 - 1,9 - - - -

Przepływ wody L/h - - 364 - 364 - - - -

Spadek ciśnienia wody KPa - - 10 - 10 - - - -

Przyłącza hydrauliczne “ EK - - 3/4 - 3/4 - - - -

Szerokość całkowita mm - - 1010 - 1010 - - - -

Wysokość całkowita mm - - 549 - 549 - - - -



P. 42



P. 43

..2.0

..2.0



P. 44

..2.0



P. 45

..2.0

Przekształcamy idee w 
produkty.
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