
Terra AL Max 60

Energieffektivitetsklasse produkt 35/55 °C A+ / A+

Energieffektivitetsklasse system 35/55 °C A+ / A+

Tilført effekt A+7/W35 °C / A-7/W35 °C kW 16,87 / 16,84

Afgivet effekt A+7/W35 °C / A-7/35 °C kW 74,75 / 48,49

COP 4,43 / 2,88

SCOP ved gennemsnitligt klima 35/55 °C 3,47/2,87

El data, spændingstilgang 400 V 3N ~ 50 Hz

Anbefalet sikring 400 V A 63 C/K

El data, Navigator styreenhed 230 V 1N ~ 50Hz

Anbefalet sikring styreenhed A 13 B/Z

Kapslingsklasse udedel IP44

Kapslingsklasse styreenhed, indedel IP20

Kølemiddelfyldning (R410A, GWP 2088) kg 2 x 17,80

CO2 ækvivalent t 2 x 37,2

Luftgennemstrømning ude m³/t 22000

Vægt udedel kg 880

Dimensioner (H x B x D) mm 1500 / 3270 / 920

Lydeffekt (LWA) fuld last ¹) ²) dB(A) 80

Lydeffekt (LWA) del last ¹) ²) dB(A) 77

1) Iht. EN 12202
2) Det angivne lydniveau skal ses som et fingerpeg, eftersom det påvirkes af både effektudtag og omgivelser.

Siden 1977 har østrigske IDM, som har til huse i Matrei det østlige Tyrol, været pionerer inden for udvikling af varmesystemer specielt udviklet til 
norden, og de barske vejrforhold som kendetegner området omkring Matrei.

Gennem årene har IDM introduceret flere innovative løsninger, som den dag i dag sætter standarderne inden for varmepumpeteknologi, her kan 
blandt andet nævnes friskvandsmodulet på Hygienik-tanken, som blev præsenteret tilbage i 1987, eller HGL teknologien  
som sikrer højere temperaturer til det varme brugsvand, end man ellers kunne opnå med varmepumper.

Tekniske data:
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IDM Terra AL 60 Max
Luft/vand varmepumpe 
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Høj afgivet effekt

Effektopgivelsen for varmepumper opgives traditionelt ved 

7°C  udetemperatur og 35°C  fremløbstemperatur, hvor 

effekten gradvist forringes i takt med at udetemperaturen 

falder. Alligevel lykkes det IDM at holde en ydelse på hele 

48,49 kW ved den bivalente temperatur på -7°C. 

IDM komfortkøl

Med IDM Terra AL 60 Max har man ikke kun mulighed for 

rumopvarmning og produktion af varmt brugsvand. Ved 

at vende kølekredsen og tilføje en kølebuffer kan der også 

tilbydes komfortkøl til kontorbyggerier, proceskøl m.m.

IDM Terra AL 60 Max
Luft/vand varmepumpe 

• Høj COP på 4,43 sikrer lavt energiforbrug

•  To adskilte kølekredsløb garanterer høj driftssikkerhed 

og behovsstyret tilpasning af effekt

• Fremløbstemperatur fra varmepumpe op til 62 °C

•  Navigator 2.0 styresystem der optimerer energiforbrug 

og bekvemmelighed

• Kan styres fra App på mobiltelefon via Smart Navigator

• Varmeydelse på op til 375 kW med kaskadeopbygning.

Sikkerhed med IDM Twin teknologi

IDM Terra AL Max varmepumpe med Twin teknologi har to 

adskilte kølekredsløb samlet i ét kabinet. Det fordobler både 

effekt og sikkerhed, samt giver øget fleksibilitet og længere 

levetid.

Gennemtænkt design

Konstruktion med massiv en stålramme og SRS (Sound 

Reduction System) garanterer langvarig stabilitet og lydsvag 

drift.  Varmepumpen er nem at betjene og vedligeholde, da 

komponenter er placeret, så de er let tilgængelige.

IDM Terra AL 60 Max

IDM Terra AL 60 Max er specielt udviklet til bygninger hvor 

der kræves ekstrem høj driftssikkerhed og effekt, f.eks. 

skoler, plejehjem, hoteller og til industrielle formål. Med en 

afgivet effekt på hele 74,75 kW og mulighed for at bygge 

5 enheder sammen i en kaskadeløsning til hele 375 kW er 

mulighederne mange. 

Høj fremløbstemperatur

På imponerede vis kan varmepumpen holde en fremløbs-

temperatur på hele 62°C, endda helt ned til minus 20°C 

udetemperatur uden brug af el-patron.

Skifteventil køling

Flowregulering

IDM Hygienik med 
varmtvandsstation

IDM varmepumpe Buffertank

Varmeydelse med strømningstemperaturer på 35° C.
For ydelsestabeller henvises til installationsvejledning.

Kølebuffer
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Smartphone og Smart WEB

Du kan nemt styre dit IDM varmesystem med Navigator 2.0, 

som er central for IDM systemteknologi. Du kan styre dit IDM 

system ved hjælp af en smartphone, tablet, notebook eller et 

BUS-system. Alle driftsdata, der genereres af styresystemet, 

er tilgængelige på ”myIDM”, så snart indkøringsfasen er gen-

nemført og enheden er koblet til internettet.

IDM Hygienik

Teknologien med lagdeling af beholdere sikrer optimal 

energiudnyttelse. Hygienik tanken sikrer, via varmtvandssta-

tion og friskvandsteknologi, hygiejnisk frisk varmt vand uden 

bakterier, når du skal bruge det.
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