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Gebwell Gemini Inverter

GTIN 6415853626446

E ektuppgifter (enligt EN 14511)

Värmee ekt (0°/35°) kW 9,5 - 57,1

Nominell värmee ekt (0°/35° och 0°/55°) kW 47,2 och 41,9

Nominell ele ekt (0°/35° och 0°/55°) kW 9,7 och 14,3

COP (0°/35° och 0°/55°) 4,5 och 2,9

SCOP (0°/35° och 0°/55°, enligt EN 14825) 5,08 och 4,16

Systemets energieffektklass, mellanliggande klimat, golvvärme

Köldbärarvätska Denaturerad etanol 30 viktprosent

Köldbärarvätskans nominella öde l/s 2,68

Största tillåtna externt tryckfall med nominellt öde kPa 110

Värmesystem / kollektorkrets största tillåtna tryck (nättryck måste beaktas) bar 6 / 6

Värmevattnets högsta framlednings- och returtemperatur °C 58-65 / 51-56

Driftstemperatur, kollektorkrets °C -5..+20

Kompressor Scroll, Twin rotary (frekvensstyrd)

Antal kompressorer 2 (1 Scroll, 1 Twin rotary)

Mjukstart ja (Scroll), inverter (Twin rotary)

Inbyggd laddpump ja

Inbyggd köldbärarpump nej (Scroll), ja (Twin rotary)

Elanslutning 400 VAC, 50 Hz, 3-fas

Säkringarna A 3 x 63

Innehåller uorerade växthusgaser ja

Hermetiskt sluten ja

Köldmedie R410A

GWP (global warming potential) 2088

Köldmedie mängd kg 2,1 och 3,4 

CO
2 ekvivalent ton CO2 kg 4,385 och 7,099

Ljude ektnivå (LWA) dB 37-56

Ljudtrycksnivå (LWP) dBA 22-36

Mått

Yttermått (djup x bredd x höjd) mm 790 x 640 x 1840

Vikt kg 402,5

Gebwell GEMINI Inverter värmepump
– smart och lärande invertervärmepump för stora fastigheter

 A+++

Den med två kompressorer utrustade Gemini 
Inverter utgör den mest avancerade tekniken 
för fastighetsvärmepumpar. Gemini Inverter 
är en uppvärmningslösning med hög års-
verkningsgrad för uppvärmning av ervå-
ningshus samt lager- och industribyggnader.

Startströmmen hos värmepumpen Gebwell Gemini 
Inverter är lägre än hos en on/o -värmepump och 
dess e ekt regleras efter fastighetens värmebehov. 
Värmepumpen Gemini Inverter har en inverterstyrd 
kompressor och en on/o -kompressor, vilket möjlig-
gör samtidig uppvärmning och varmvattenproduk-
tion. 

Gemini Inverter-värmepumparna står i förbindelse 
med tillverkarens molntjänst, och detta möjliggör 
observation och styrning av värmepumpen via en 

ärrförbindelse från det webbläsarbaserade Geb-
well Smart-kontrollrummet. 

Molntjänsten gör det också möjligt att bekymmers-
fritt via ärrförbindelsen uppdatera nya funktioner 
till värmepumpens reglerenhet. Baserat på infor-
mationen lagrad i molntjänsten utvecklas enheten 
ständigt - värmepumpen Gemini Inverter kommer 

• Tillverkad i Finland

• E ekt justerbar efter värmebehov

• Inbyggd trådlös ärråtkomst

• Fjärråtkomst med Gebwell Smart kontrollrum

• Elektronisk expansionsventil

• Ett ständigt utvecklande system

att erbjuda era olika tilläggstjänster som förbättrar 
användarvänligheten och ger kostnadsbesparingar. 

Den elektroniska expansionsventilen anpassar sig 
bättre till inverterstyrning än den mekaniska venti-
len, vilket optimerar värmepumpens e ektivitet. Vär-
mepumpen Gemini Inverter har inbyggd beredskap 
för anslutning av kyla, så att den också kan utnyttjas 
för miljövänlig och billig berg kyla.  

Gebwell Gemini Inverter kan anslutas till fastighets-
styrningssystem med hjälp av tillvalet fältbusskort 
för Modbus RTU. Gemini Inverter värmepumpar 
används i kombination med Gebwell G-Energy ack-
umulatortankar dimensionerade efter fastighetens 
behov. 


