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Redukcja zewnętrznych elementów
systemu klimatyzacji.
A significant step forward to the further reduction of
outdoor impact of airconditioning systems.

Zbyt często klimatyzacja oznacza instalowanie
mało estetycznych i nieporęcznych agregatów
skraplających na zewnątrz budynków. INNOVA
przedstawia “..2.0”, nowe podejście do klimatyzacji
bez jednostki zewnętrznej, które radykalnie zmienia
technologię “monoblock” na lepsze.

Przyklej szablon do ściany, zaznacz rozmieszczenie
wkrętów i otworów.
Stick the template to the wall and mark the positions
for screws and holes centering.

Too often, airconditioning means to install condensing units (bulky and
ugly) on the outdoor of the buildings. Now, INNOVA presents “..2.0”,
a new approach to air-conditioning without outdoor unit that dramatically
improves the state of the art of “monobloc” technology.
Ø160mm

Przykręć wspornik do ściany, zamontuj przepustnice
zewnętrzne, kanały ochronne i kołnierze wewnętrzne.
Fix the supporting bracket to the wall and install
the outdoor grills, the protection plastic sleeves,
the indoor flanges.

A

“..2.0” do montażu
ściennego.
Unit to be installed on the wall.

B

A

Plastikowe kanały
ochronne i kołnierze.
Plastic protection sleeves and
flanges.

B
C

C

Przepustnice
zewnętrzne.
Outdoor self foldable grills.

Umieść urządzenie na wsporniku, sprawdzając
prawidłowe ustawienie w pionie i poziomie.
Mount the unit on the wall bracket checking
the correct alignment.

Podłącz zasilanie elektryczne i odprowadzenie
kondensatu, które wymagane jest w trybie grzania.
Install electrical connections and condensate drain
for that pump functioning.
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Szeroka gama produktów
Maximum flexibility, perfect in any
environment.
Sposoby sterowania
Control mode

Szeroka
gama
urządzeń
do
dowolnego
typu instalacji: ściennej, ścienno-przypodłogowej, w rogu pomieszczenia, na szklanej witrynie. Wystarczy ściana zewnętrzna,
a dla “..2.0” na pewno znajdzie się odpowiednie
miejsce.

Wbudowany panel dotykowy
Integrated touch-screen

Zdalny panel dotykowy
Remote touch-screen

Pilot bezprzewodowy
The product range, now even more complete,
has the right product for any type of installation:
high on the wall, or low on the floor, or close
to a corner or by a door window… just have
a perimetral wall and “..2.0” will find its place to stay.

Remote control

Aplikacja na iOS lub Android
iOS or Android APP

Montaż na ścianach zewnętrznych.
Perimetral installation

Ścienno-przypodłogowy

Ścienny

W rogu pomieszczenia

Low wall

High wall

On the side
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Funkcjonalność i design w
jednym urządzeniu
Shape and function, perfectly tuned.

Minimalna głębokość, elegancki kolor, idealnie
gładka
powierzchnia,
metalowa
obudowa.
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby doskonale komponować się z każdym wnętrzem
i spełniać swoją funkcję. Obie wersje “..2.0”, pozioma
i pionowa, łączą w sobie funkcjonalność i stylistykę.

The minimum depth, the right colour, the perfectly smooth surface,
the full metal body… the product has been designed to perfectly
integrate in any domestic dwelling, delivering excellent performances
and at the same time… fading… in both designs, horizontal and vertical,
“..2.0“ has been made to perfectly match and tune forms to functions, into
an unique body.

..2.0

..2.0 Pionowy

549

1398

1010
165

500

185
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WZORNICTWO

DWA KANAŁY 162 mm

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

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

ALMOST INVISIBLE, OUTDOOR
AND INDOOR.

162mm HOLES.

With only 16 cm depth, “..2.0” is extremely slim and not invasive.
The impact is minimized, indoor and outdoor.

Essential both for design and installation: easier to find drilling tools,
no need of professional drilling machines, further reduced outdoor
impact.

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

PROSTE W MONTAŻU

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 żądanej temperatury,
“..2,0” automatycznie przejdzie w tryb pracy
komfortowej.

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

DC INVERTER E DUAL POWER:
OPTIMIZED CAPACITIES, REDUCED CONSUMPTION

EASY TO INSTALL

Thanks to DC Inverter technology, capacities are optimised so to have
the best comfort with the lowest power consumption and noise. Thanks
to Dual Power it is possible to select the highest capacity so to reach
the requested temperature as soon as possible. Once reached the set
temperature, “..2.0” will automatically set the comfort function.

All installation accessories (template, supporting bracket, outdoor
grills, insulating wall pipes) are contained in the carton box.
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CHŁODZENIE I GRZANIE
W JEDNYM URZĄDZENIU

SYSTEM PRZECIWZAMROŻENIOWY

“..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.

“COOLING ONLY” AND “HEAT PUMP”
IN THE SAME VERSION

NO FROST SYSTEM

“..2.0” a in heat pump , with condensate drain pipe. The “heat function”
can be easily deactivated and the unit will perform in “cooling only” with
no need of condensate drain.

The drain pan is constantly warmed up so to avoid any risk of icing
of condensate drain during winter time, in heat pump mode.

ZWROTNE PRZEPUSTNICE
ZEWNĘTRZNE

SZEROKI WYBÓR STEROWANIA

“..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.

SELF FOLDABLE OUTDOOR GRILLS

CONTROL BOTH REMOTE
AND ON BOARD

“..2.0” has self foldable grills that open when the unit is working
and close when it is off. Grills are activated by in and out airflow.
The outdoor impact is further reduced, no intrusion of dust, noise
and insects... and less after sales service.

Besides the remote control, the on board control permit to set
any possible function, including a “lock” position so to avoid unproper
use. An APP permits the management of the unit from remote position,
through WIFI.

www.innovapolska.pl
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CAŁKOWICIE METALOWA OBUDOWA

PANEL DOTYKOWY+ODBIORNIK WIFI

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

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

FULL METAL BODY

DISPLAY TOUCH SCREEN + WIFI RECEIVER

The body of “2.0” is now completely in metal, as all plastic
has been eliminated. Strong and robust, “2.0” is now even more solid
and consistent.

The wide control panel permits the selection of any functioning
parameter straight on board – and also houses the communication
through WIFI.

WYSOKOWYDAJNY SKRAPLACZ

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

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

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

HIGH EFFICIENCY CONDENSING BATTERY

IPERCOMPACT DESIGN

The condensing battery is at high efficiency, integrating the evaporative
effect of condensate – for an even further enhanced performance.

An ipercompact body includes all what is necessary for the perfect
functioning of the unit, thanks to an extremely careful design made
with the focus to reduce the dimensions of each component ensuring
its perfect functioning.

bezpośredni
komunikację
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..2.0 + FCU
z wbudowanym
klimakonwektorem

..2.0 + FCU
with integrated fancoil

“..2.0 + FCU” łączy w jednej obudowie funkcję klimatyzacji w okresie letnim, grzania w funkcji pompy ciepła
i dodatkowy wymiennik wodny, który należy zasilić
wodą grzewczą. Teraz możesz wymienić klasyczny
grzejnik na urządzenie, które zapewni komfort
użytkowania latem i zimą.
Montaż “..2.0 + FCU” jest prosty: demontujesz istniejący grzejnik, wykonujesz dwa otwory o średnicy
162 mm w ścianie zewnętrznej, montujesz urządzenie,
podłączasz istniejące rury instalacji grzewczej i zasilanie elektryczne.
W okresie zimowym ogrzewanie jest realizowane pzez
funkcję pompy ciepła. Gdy temperatura zewnętrzna
spada “..2.0 + FCU” dołącza wymiennik wodny. Przy
ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych,
urządzenie może wykorzystywać wyłącznie wymiennik
wodny i pracować jak klimakonwektor.

..2.0 FCU

549
1010

With “..2.0 + FCU” , one single body integrates both an airconditioning system for summer
cooling and winter heating, and a fancoil for winter heating with hot plant water. It is now
possible to replace a standard radiator, with the advantage to have now the perfect comfort
both in summer and in winter.
To install “..2.0 + FCU” is extremely easy: once the old radiator is removed, the existing niche
is occupied by “..2.0 + FCU” thanks to two holes in the wall and some simple connections
to the exist- ing hot water pipes.
In winter time, heating is supplied by the heat pump functioning mode; when outdoor
temperatures decrease, “..2.0 + FCU” automatically integrates heat pump functioning
with fancoil, so to maintain the set temperature. In case external temperatures become
particularly low, heating with fancoil only can be set.

A

A

..2.0

B

Klimakonwektor

www.innovapolska.pl
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..2.0 ELEC
z wbudowaną grzałką
elektryczną

..2.0 ELEC
with integrated electrical heater

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.

As all heat pumps, “..2.0” has lowering performances
in heating when outdoor temperature is falling.
Sometimes a strong request is to have a consistent
heating capacity also with extremely low outdoor
temperatures.
“..2.0 ELEC” integrates (and not replaces) the heat
pump with a 1 kW electrical heater that intervenes
automatically when outdoor temperatures become
extremely low.
Because of this, “..2.0 ELEC” can deliver a heating
capacity of at least 2 kW even with outdoor
temperatures down to -7°C, with an energy
absorption of 1 kW that is extremely low and fully
compatible with standard domestic power supplies.
“..2.0 ELEC” can be considered a complete heating
system even with severe outdoor temperatures.

..2.0 ELEC

Porównanie mocy grzewczej
Power comparison
3,3 kW

549
1010
165

Wersja z ELEC

2,1 kW

Wersja bez
ELEC

1,1 kW

Temperatura
zewnętrzna

-7°

2,55
kW
2,35 kW

1,55 kW

-2°

0°

7°
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..2.0 H2O
WODA-POWIETRZE
Estetyczna
i
kompaktowa
obudowa, która daje możliwość montażu
bez potrzeby wykonywania otworów
w ścianie zewnętrznej. Konieczne jest
podłączenie do instalacji wodnej (studnia, sieć wodociągowa lub pętla wodna). Pozwala to osiągnąć doskonały
klimat o każdej porze roku.
Dzięki takiemu rozwiązaniu efektywność urządzenia jest wysoka i niezależna od temperatury zewnętrznej.

..2.0 H2O
WATER - AIR

A nice and compact body, to be installed without
the need of drilling any hole in the wall, connected
to a water source (well, mains or water ring), permits
to have perfect climate in every season.
Thanks to this functioning principle, thermal
capacities are pretty high independently from
outdoor temperatures.

..2.0 H2O WODA-POWIETRZE

549
1010
165

Ciepłe powietrze
Warm air
Schłodzone powietrze
Cold air

Odprowadzenie wody

Doprowadzenie wody

Drain

Water

www.innovapolska.pl
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Zestaw do bocznego montażu
kanałów
Side installation kit
Klimatyzatory bez jednostki zewnętrznej są zawsze
montowane z przejściem przez ścianę zewnętrzną,
by zapewnić przepływ powietrza przez wymiennik.
Czasem znalezienie optymalnego miejsca na montaż urządzenia jest trudne. W przypadku montażu
jednostki na ścianie wewnętrznej/działowej możliwe jest boczne podłączenie kanałów. Zestaw
do bocznego montażu kanałów należy zabudować
w ścianie. Rozwiązanie to daje wiele nowych
możliwości instalacji “..2.0”.

A

“..2.0” do montażu
na ścianie.
Unit to be installed on the wall.

B

OUT

IN

Zestaw do bocznego
montażu kanałów.
IN

Side installation kit

C

Aircons without outdoor condensing unit are always
installed on a perimetral wall, so to exchange air with
the outside.
Sometimes this is not possible, as the “outside”
is lateral with respect to the wall hosting the unit.
With this new kit, to be built into the wall, the airflow
is deviated laterally: therefore it is possible to install
“..2.0” on the wall with side air exit. This allows many
new and unexpected possibilities to install “..2.0”!

OUT

Zewnętrzne
przepustnice.
Outdoor self foldable grills.

A

B

C
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..3.0
Atomizer kondensatu
..3.0
Condensate nebulizer

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.

Bez ..3.0
Without ..3.0

Woda
Water

To dissipate the condensate expelled by air
conditioning systems sometimes is a problem. With
“..2.0” in winter functioning, condensate is brought
through a drain pipe to the outdoor.
When placing such pipe on the outdoor is a problem,
the best solution is “3.0”.
Water condensate is brought into “3.0” and atomized
by an innovative system using piezoelectric cells,
and afterwards expelled by a microfan. “3.0” must
be installed below “..2.0” with an extra 80mm hole
in the wall.

Z ..3.0
With ..3.0

Rozpylone
skropliny
Nebulized water

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA
Wymiary /
Dimensions

378 x 140 x 232 mm

Waga / Weight

4,8 kg

Wydajność atomizera
/ Athomizer Capacity

2 l/h

Kolor / Colour

biały RAL 9003 /
white RAL 9003

Wejście / Inlet

Otwór 16 mm na górze /
16 mm hole on top cover

Wyjście / Outlet

Otwór 80 mm z tyłu /
80 mm hole on the back side

Pobór mocy /
Consumption

Maksymalnie 220 W

Zasilanie / Power

230 V

Główne elementy /
Main components

Atomizer, 10 dysz piezoelektrycznych /
10 cells piezoelectric atomizer
Wentylator do odprowadzenia
rozpylonego kondensatu/
Fan to discharge condensate steam
Zasilacz 230 V – 48 V /
230V-48V power supply
Pływak / Floater
Stalowy zbiornik / Steel Tank

www.innovapolska.pl
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DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

PIONOWY / VERTICAL

POZIOMY / HORIZONTAL

MODEL

INVERTER

INVERTER
+ ELEC

H2O

INVERTER

8 HP

10 HP

12 HP

12 HP

12 HP

10 HP

12 HP

Wydajność chłodnicza / Cooling capacity (1)

kW

1,65

2,04

2,35

2,35

2,65

2,04

2,35

Maksymalna wydajność chłodnicza - Dual Power /
Dual Power Maximum Cooling Capacity

kW

-

2,64

3,10

3,10

3,60

2,60

3,11

Minimalna wydajność chłodnicza /
Minimum cooling capacity

kW

-

0,83

0,92

0,92

1,30

0,81

0,92

Moc grzewcza / Heating capacity (2)

kW

1,70

2,10

2,36

2,36

3,17

2,10

2,36

Moc grzewcza -7 °C / Heating capacity -7 °C

kW

0,79

0,98

1,11

1,11

-

0,98

1,11

Moc grzałki elektrycznej /
Power of electrical heater

kW

-

-

-

1,00

-

-

-

Maksymalna moc grzewcza - Dual Power /
Dual Power Maximum Heating Capacity

kW

-

2,64

3,05

3,05

3,84

2,64

3,05

Minimalna moc grzewcza / Minimum heating capacity

kW

-

0,71

0,79

0,79

1,38

0,68

0,79

Pobór mocy elektrycznej - chłodzenie / Power input in cooling (1)

W

580

630

730

730

680

750

855

Pobór mocy elektrycznej - grzanie / Power input in heating (2)

W

545

638

720

720

772

675

750

Wydajność osuszania / Dehumidification capacity

l/h

0,7

0,8

0,9

0,9

1,1

0,8

0,9

V-F-Hz

230-1-50

230-1-50

230-1-50

230-1-50

230-1-50

230-1-50

230-1-50

EER

2,84

3,24

3,22

3,22

3,89

2,72

2,75

COP

3,12

3,29

3,28

3,28

4,10

3,10

3,15

Klasa energetyczna dla chłodzenia (3)
Energy efficiency in cooling (3)

A

A+

A+

A+

A++

A

A

Klasa energetyczna dla grzania (3)
Energy efficiency in heating (3)

A

A

A

A

A++

A

A

Prędkości wentylatorów w pomieszczeniu/na zewnątrz /
Fan speeds in/out

3

3

3

3

3

3

3

Zasilanie / Power supply

Maksymalny przepływ powietrza w pomieszczeniu/na zewnątrz /
Air flow max in/out

m3/h

360/430

380/460

400/480

400/480

400

380/460

400/480

Średni przepływ powietrza w pomieszczeniu/na zewnątrz /
Air flow middle in/out

m3/h

300/360

310/380

320/390

320/390

320

310/380

320/390

Minimalny przepływ powietrza w pomieszczeniu/na zewnątrz /
Air flow min. in/out

m3/h

240/320

260/330

270/340

270/340

270

260/330

270/340

mm

S 1010
W 549
G 165

S 1010
W 549
G 165

S 1010
W 549
G 165

S 1010
W 549
G 165

S 1010
W 549
G 165

S 500
W 1398
G 185

S 500
W 1398
G 185

Wymiary (Szer x Wys x Głęb) / Dimensions (WxHxD)
Waga / Weight

kg

47,6

48,5

48,5

48,5

49,5

53,0

53,0

Minimalny poziom natężenia dźwięku / Noise level min. (4)

dB (A)

29

26

27

27

27

26

27

Maksymalny poziom natężenia dźwięku / Noise level max (4)

dB (A)

38

39

41

41

41

39

41

Moc akustyczna w pomieszczeniu / Indoor noise power (5)

dB (A)

57

57

58

58

54

57

58

Moc akustyczna w pomieszczeniu przy niskiej prędkości /
Indoor noise power at low speed (5)

dB (A)

44

44

45

45

42

44

45

mm

162

162

162

162

-

162

162

Średnica otworów w ścianie / Diameter of wall holes
Odległość między otworami w ścianie /
Interaxis distance of wall holes
Czynnik chłodniczy / Refrigerant gas

mm

293

293

293

293

-

293

293

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

R410A

OPCJA Z WBUDOWANYM KLIMAKONWEKTOREM (FCU)
Moc grzewcza FCU (70 °C) / FCU heating capacity (70 °C)

kW

1,9

1,9

1,9

-

-

-

-

Przepływ wody / Water flow rate (70 °C)

l/h

364

364

364

-

-

-

-

Spadek ciśnienia / Water pressure loss (70 °C)

kPa

10

10

10

-

-

-

-

“

3/4 EK

3/4 EK

3/4 EK

-

-

-

-

mm

S 1010
W 549
G 308

S 1010
W 549
G 308

S 1010
W 549
G 308

-

-

-

-

Przyłącza hydrauliczne / Hydraulic connections
Wymiary z FCU (Szer x Wys x Głęb) /
Dimensions with FCU(WxHxD)
Graniczne warunki pracy / Max work conditions
Min. temp. w chłodzeniu (w pomieszczeniu/zewnętrzna, term. suchy)
Maks. temp. w chłodzeniu (w pomieszczeniu/zewnętrzna, term. suchy)
Min. temp. w grzaniu (w pomieszczeniu/zewnętrzna, term. suchy)
Maks. temp. w grzaniu (w pomieszczeniu/zewnętrzna, term. suchy)

18 °C / -5 °C
32 °C / 43 °C
5 °C / -10 °C
25 °C / 18 °C

Warunki pracy / Testing criteria
Tryb chłodzenia (1)
Tryb grzania (2)
Tryb grzania (3)

Temp. w pomieszczeniu
TS 27°C - TM 19 °C
TS 20°C - TM 15 °C
TS 20°C - TM 15 °C
TS - termometr suchy

Temp. zewnętrzna
TS 35°C - TM 24 °C
TS 7°C - TM 6 °C
TS -7°C - TM -8 °C
TM - termometr mokry

(1) (2) Warunki zgodnie z normą EN 14511 / Standard reference EN 14511
(3) Klasyfikacja energetyczna zgodnie z 626/2011 / Energy Efficiency according to Directive 626/2011
(4) Ciśnienie akustyczne zmierzone w komorze bezechowej z odległości 2 m / Indoor sound pressure measured in semi anecoic room at 2 m
(5) Moc akustyczna zmierzona zgodnie z normą EN12102 / Indoor sound power according to standard EN12102
UWAGI: w celu wymiarowania urządzeń w trybie pracy pompy ciepła należy wziąć pod uwagę wydajność przy zimowej temperaturze projektowej w lokalizacji
odniesienia z odpowiednimi marginesami dla uruchomienia systemu.
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Urządzenia Innova dostępne są w sieci hurtowni
instalacyjnych BIMs oraz Hydrosolar.
Przedstawiciel INNOVA na terenie Polski
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