
Tappvattenvärmepump

GREE Tappvattenvärmepump värmer ert tappvarmvatten med 
luftvärmepumps-teknologi. Utomhusdelen värmer tappvarmvattnet 
genom att flytta energi från utomhusluften till tanken som rymmer 
185 liter.

Tappvattenvärmepumpen passar till såväl renovering som nybyggen. 
Den kompakta storleken gör det enkelt att installera den. Tappvarm-
vatten tanken står fritt på golvet och kan placeras t.ex. i källaren, garaget 
eller grovköket.

GREE:s patenterade 2-stegs kompressor gör att man ner till -25˚C 
utomhustemperatur kan värma tappvarmvattnet till 55˚C. Tanken har 
också en 1,5kW el-patron i reserv.

Tappvattenvärmepumpen fyller till alla delar de Nordiska byggreg-
lerna. Dess installation kräver ingen montering av ventilationskanaler in 
eller ut. Tappvattenvärmepumpen orsakar inga över- eller undertrycks-
problem i fastigheten.

Tappvattenvärmepump



ScanMont AB agerar som distr ibutör för 
GREE Electr ic Appliances Inc:s produkter i Sver ige. ScanMont AB 
tillhör Scanof f ice Group  som är Nordens största koncern för impor t 
och OEM-distr ibution av värmepumpar. Finländska Scanof f ice
Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på
över 300 miljoner sek . Till Scanof f ice Group tillhör
ScanMont AB (Sver ige), Scanof f ice Oy samt Scanvarm
Oy Ab (Finland). Koncernens logistikcenter i Vanda har
cirka 6 000 aggregat i lager för at t säkerställa snabba
leveranser til l våra åter försäljare.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Vanda som blev 

färdigt 2012.

ScanMont AB garanterar en funktionerande eftermarknadföring, detta betyder reservdels tillgänglighet samt service 
tillgänglighet i 10 år till alla sina produkter.

Tekniska data

ScanMont AB

Tillfällavägen 15

433 63 SÄVEDALEN

info@scanmont.se

www.scanmont.se

Återförsäljare

R
ät

te
n 

til
l f

ör
än

dr
in

ga
r 

fö
rb

eh
ål

ls
.

Modell

Värme effekt min-maks. (kW)Vattenvolym

Vikt (tom) (kg)

Anslutningsdiameter

Högsta vatten temp. (°C)

Mått

El-patron (kW)

Installation miljö min/max temp. °C

SXD200LCJW/C2-K
Tank

185

Vikt (full) (kg)

Lägsta vatten temp. (°C)

Kölmedierör

55

35

1/2”
1,5

1/4” + 3/8”

+5 - +35
545
545
1919

Bredd
Djup
Höjd

Modell

Nominell effekt (kW)

Spänning

Lägsta garanterade
drifttemperatur (°C)

Mått

Kölmedierör
Kölmedie R410A, kg

Förbrukningseffekt (kW)

GRS-S3.5PdG/NaA-K
Utomhusdel

1,8 - 4,0

COP 

Säkring (A)

Vikt (kg)

-25

230 / 1/50
0,85 (0,36 - 1,33)

16A
1/4” - 3/8”

1,4
38,5 

842
320
591

Bredd
Djup
Höjd

3,5

3,17

- med värmepump
- med värmepump + el-patron 70

52
237

Ljudnivå dB(A) 50 


