
Bonus Air 10
LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP UTAN INNEDEL - LÄTT ATT ANSLUTA TILL BEFINTLIGT SYSTEM

Marknadens mest prisvärda  
luft/vatten-värmepump

Kontakta oss på Baxi för mer information.

Bonus Air 10 är utvecklad och 
testad i Norrland under strängt 
klimat i 5 års tid. Den har med sina 
58,5 dB marknadens kanske lägsta 
ljudnivå. Bonus Air 10 har en 
nominell maximal uteffekt på 10 
kW och täcker de flesta fastigheter 
från 80-200 m2.
 
Bonus Air 10 är en luft/vatten-
värmepump utan innedel. Hela 
värmepumps-funktionen är 
inbyggd i utedelen. Bonus Air 10 
klarar att som enda värmekälla 
ge en fullgod värmekomfort 
i de flesta hus men den är 
även optimal att ansluta 
mot en befintlig panna eller 
ackumulatortank.  
 
Som vedeldare kan du minska 
ditt vedbehov helt eller delvis. 
De som eldar några kubikmeter 
ved när det är som kallast och 
låter värmepumpen sköta driften 
övriga året kan vara en vinnare i 
framtiden.  
 
Har du ackumulatortank  
- behåll den!  
Har du enbart en panna  
- behåll den! 

KOMPRESSOR-
GARANTI

5 ÅR!



Bonus Air 10 ger en god uppvärmnings-
ekonomi vid utomhustemperaturer 
ända ner till -25°C.

Bonus Air 10 är tillverkad med den senaste 
teknologin i de mekaniska komponenterna. 
Den har även ett sofistikerat programstyrt 
optimeringssystem för bästa prestanda. Denna 
kombination ger ett effektivt uppvärmningssystem 
med en värmefaktor upp till 4,52. Bonus Air 10 är 
byggd för lång livslängd och säker drift.  
 
Alla värmepumpar med dess komponenter 
är testade innan de lämnar fabriken och de är 
förprogrammerade för snabb och säker installation. 
 
Värmepumpen är konstuerad som en så kallad 
MonoBlock. Detta innebär att alla komponenter är 
inbyggda i utedelen. Detta gör den mycket enkelt 
att installera utan krav på en certifierad kyltekniker. 
Plug & Play!  
 

Alla komponenter till Bonus Air 10 har 
långtidstestats vid test- och utvecklingscenter 
Kiruna. Detta för att du som kund skall få en 
driftsäker och energieffektiv luft/vatten värmepump 
som klarar tufft nordiska vinterklimat.
 
Vi lämnar sannolikt en av marknadens bästa 
garantier. Den förutsätter dock en lagenlig och 
dokumenterad installation: 5 år på kompressor 
och 3 år på värmepumpsfunktion!

Bonus Air 10 Värmepump har som standard följande 
utrustning installerad.:
• Mjukstartsrelä
• Vevhusvärmare mot kallstart
• Frostskydd för vattenavrinning.

INSTALLATIONSEXEMPEL PAKET 1:
Solo Innova 30 kW, Tankpaket 3x750 liter  
samt Bonus Air 10

Värm din fastighet med en 
luft/vatten värmepump

KOMPONENTER FRÅN KÄNDA TILLVERKARE
- Scrollkompressor från Daikin
- Plattvärmeväxlare från SWEP
- Temperatursenstorer från Shibaura
- Flödesvakt från SIKA
- Expansionsventil från Danfoss
- Hög-/lågtrycksvakt från Guangzho Electric
- Nordenanpassad värmekabel från Guangzho Electric



Du som har ett vattenburet  
värmesystem kan enkelt  
komplettera med en Bonus Air 10.

Bonus Air 10 är enkel att installera mot alla 
vattenburna värmesystem. Detta gör att du kan 
behålla din befintliga panna både som backup eller 
som komplement.  

Det gör också installationen enkel och prisvärd 
då du inte behöver göra några större ingrepp i din 
värmeanäggning.

Det bästa av två världar  
Att kombinera luft/vatten med exempelvis ved eller 
pellets kan göra dig till en vinnare. Att enbart elda 
när det är som kallast, minskar din års-arbetsinsats 
samtidigt som du inte nyttjar el när den är som mest 
värdefull. Framtiden eltariffer kan ju komma att öka 
med köldkurvan.  

I de fall då fastigheten saknar värmepanna 
eller ackumulatortank kan man installera Baxi 
tekniktank. Denna tank har garderobsmått och 
kan förutom Bonus Air 10 även anslutas mot t e x 
vattenmantlad pelletskamin och/eller solvärme.

Behåll Y i uppvärmningssystemet

KOMPONENTER FRÅN KÄNDA TILLVERKARE
- Scrollkompressor från Daikin
- Plattvärmeväxlare från SWEP
- Temperatursenstorer från Shibaura
- Flödesvakt från SIKA
- Expansionsventil från Danfoss
- Hög-/lågtrycksvakt från Guangzho Electric
- Nordenanpassad värmekabel från Guangzho Electric

INSTALLATIONSEXEMPEL PAKET 2:
Baxi Pelletspanna med pelletsbrännare,  
300 liter pelletsförråd, 500 liters ackumulatortank 
samt Bonus Air 10



HS Perifal AB, Box 654, 521 21 Falköping
Tel: 0515-171 10 Fax: 0515-155 13

www.baxi.se - info@baxi.se 

facebook.com/HSPerifal
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Värmepumpen är avsedd att 
vattenanslutas till husets 
vattenburna värmesystem.

COP:  4.52

Energiklass:  A

Ute temp / Vatten temp:  Effekt IN / UT (W)  COP

7 °C / 35 °C:  2 355 / 10 640  4.52

2 °C / 35 °C:  2 112 / 8 080   3.83

-7 °C / 35 °C:  1 900 / 5 120   2.69

7 °C / 50 °C:  2 580 / 9 900   3.84

2 °C / 50 °C:  2 270 / 7 880   3.47

-7 °C / 50 °C:  2 085 / 5 060   2.43

Spänning:  380-415V 50Hz 3P

Säkring (A):  16

MÅTT & VIKT

Höjd (mm):  1285

Bredd (mm):  1117

Djup (mm):  485 (mätt vid fötter)

Vikt (kg):  140

SPECIFIKATION

Kompressor (tillverkare/typ):  Daikin / Scroll

Kylmedel (typ/vikt):  R410A/ 2 300g

Fläkteffekt (W):  2x40

Max ljudnivå (dB):  58,5

Skyddsklass:  IPX4

Rekomenderat vattenfl öde (l/s):  0.25-0.4

Max framledningstemperatur (°C):  55

Utetemperatur (min/max)(oC):  -19 - 50

Vatten inkoppling (tum/mm):  3/4 / 20

Nordenanpassad:  JA

Automatisk omstartsfunktion:  JA

RSK/Art.nr 6247741

NÅGRA FÖRDELAR:
• enkel att installera, både i ett nytt 

uppvärmningssystem eller som  
komplement av ett befintligt

• kräver ingen installationshjälp  
av certifierad kyltekniker.

• levereras förprogrammerad för  
snabb och enkel installation.

• den senaste teknologin i alla  
mekaniska delar 

• ett sofistikerat programstyrt 
optimeringssystem för bästa prestanda. 

• värmefaktor upp till 4,52.
• byggda för lång livslängd och säker drift. 
• MonoBlock - all teknik sitter i utedelen
• långtidstestad vid test- och  

utvecklingscenter Kiruna.
• 5 års garanti på kompressor och  

3 år på värmepumpsfunktion


