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ELCO Aerotop Mono er en serie af kompakte luft til 

vand-varmepumpesystemer. Serien sætter i sin klasse nye 

standarder for energieffektivitet og ydelse med produkt-

energiklasse helt op til A+++ / A+++. Selv ved meget lave 

udetemperaturer og den høje luftfugtighed, der kendeteg-

ner det nordiske klima, er ydelsen og effektiviteten i top. 

Serien består af 4 modeller, Mono 05X.2, Mono 08.2, 

Mono 12.2 og Mono 15.2 med en varmeeffekt fra 5 kW 

til 15 kW. Alle modellerne kan kombineres med den kom-

pakte væghængte indedel WH, og Mono 05X.2 og Mono 

08.2 kan yderligere kombineres med den kompakte FS2R-

indedel med indbygget 180 l varmtvandsbeholder.

KEYMARK-certificeret

Alle vores ELCO Aerotop Mono-varmepumper er KEY-

MARK-certificeret. En fælles europæisk kvalitetsordning 

med blandt andet tredjepartstest og stikprøvekontrol. 

Gennemtænkt, kompakt alt-i-en-løsning 

Der er lagt mange timer i at konstruere en varmepumpe-

løsning, der nemt kan passe ind i de fleste huses bryggers, 

som skæmmer mindst muligt og optager mindst mulig 

plads. Alle vitale komponenter er f.eks. bygget ind i kabi-

nettet og kun de altid nødvendige rør mellem indedel og 

centralvarme- og brugsvandsinstallation* er synlige, når 

varmepumpen er færdigmonteret. Komponenter som eks-

*Sikkerhedsventil til brugsvand og evt. buffertank er placeret 

uden for kabinet.

ELCO Aerotop Mono
pansionsbeholder, sikkerhedsventil og snavsfilter er indbyg-

get og - afhængig af centralvarmeanlægget - oftest også 

cirkulationspumpen. Således ligner den færdige installation 

af varmepumpen faktisk det, som du ser her i brochuren.

Miljøvenligt R32 kølemiddel og tilpasning til husets 

varme- og temperaturbehov

ELCO Aerotop Mono er påfyldt R32; et miljøvenligt køle-

middel, som i øvrigt udmærker sig ved høj effektivitet, så 

fyldningsmængden er lav. Det betyder, at R32’s påvirkning 

af atmosfæren som en drivhusgas er relativt lille, hvis der 

skulle opstå en utæthed, hvilket heldigvis er uhyre sjældent.

Den modulerende kompressor sørger for at tilpasse varme-

pumpens ydelse til husets behov afhængig af udetempe-

raturen. Det sikrer lange driftstider og højere effektivitet til 

gavn for dig og en lavere varmeregning. Har du et ældre 

hus med radiatorer, kan varmepumpens høje fremløbstem-

peratur i langt de fleste tilfælde klare opgaven - selv ved 

ekstrem frost.

ELCO Aerotop Mono 05X.2
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ELCO Aerotop Mono 08.2 ELCO Aerotop Mono 12.2 og 15.2

VARMEEFFEKT
FRA 5 KW 
TIL 15 KW
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ELCO Mono serien er udrustet med Twin Rotations-kom-

pressorer, som moduleres op og ned i hastighed for at til-

passe ydelsen til husets aktuelle behov. Sammen med den 

digitalt styrede ekspansionsventil sikres lange driftstider og 

højest mulige COP under alle driftsforhold.

Blæservingerne er udformet, så luften slipper blæseren med 

mindst mulig turbulens. Dette sikrer høj effektivitet og med 

et meget lavt lydniveau.

Mindre pumpestøj indenfor

Cirkulationspumpen er indbygget i udedelen. Derved sikres, 

at pumpestøj ikke transplanteres gennem f.eks. vægge og 

rør for oplevelsen af en nærmest helt lydløs indedel.

1

Avanceret opbygning 
af kølekredsen

HØJ  
EFFEKTIVITET  

OG LAVT  
LYDNIVEAU
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1  Fordamper  2  Ventilator  3  Print  4  Ladepumpe  5  Kølerørtilslutning  

6  Tilslutningsklemmer  7  Kondensator   8  Ekspansion  9  Kompressor  10  Vibrationsdæmper
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Vælg mellem 2 indedele 
- for optimal tilpasning til dit bryggers og dit behov
Du kan vælge mellem 2 indedele til Mono-serien

Til Mono 05X.2 og Mono 08.2 fås den populære indedel; 

ELCO FS2R, som også indeholder en 180 L varmtvandsbe-

holder. Med sine kompakte grundmål på 60 cm i bredden, 

61,2 cm i dybden og 182 cm i højden finder den som oftest 

fin plads på gulvet i bryggerset og passer fint ind som er-

statning for f.eks. en ældre kedelunit. ELCO FS2R kan skub-

bes helt op til væggen, da rør valgfrit kan komme ud i top 

eller til én af siderne; hvad der passer bedst til netop dit 

bryggers og din varmeinstallation.

Alle Mono-modeller fås med den kompakte væghængte 

indedel ELCO WH2, som med undtagelse af varmtvandsbe-

holderen indeholder alle de samme komponenter som ELCO 

FS2R. Den er ideel, hvis du ikke har gulvplads og foretræk-

ker en væghængt løsning. Eller hvis du har ekstraordinære 

krav til varmtvandsproduktion og ønsker at kunne produ-

cere meget varmt vand. Eller der er behov for opvarmning 

af en større bolig med f.eks. Mono 12.2 eller Mono 15.2.

En ny kombineret luft- og snavsudskiller sørger for at luft i 

centralvarmevandet kommer effektivt ud og at snavs ikke 

degraderer varmepumpes effektivt over tid og luft ikke er 

årsag til driftsstop. En effektiv løsning, der giver problemfri 

og effektiv drift i hele varmepumpens levetid.

Begge indedele er komplet udrustet med følgende 

komponenter

• Trevejs-ventil for varmtvandsprioritering

• Elpatron – med flere trin

• Kombineret luft- og snavsudskiller med magnet – for 

ekstra rent og velfungerende anlæg og vedvarende høj 

effektivitet år efter år

• Trykekspansionsbeholder på 12 l

• Sikkerhedsventil til centralvarme

• Manometer (anlægstryk kan aflæses både fysisk i styrin-

gen og via app)

Buffertank – vejen til lang levetid og høj COP

Det er altid en god idé at installere en buffertank til sin 

varmepumpe. Også hvis varmepumpen er modulerende. 

Herved opnås længere driftstider og færre start/stop. Vig-

tige egenskaber for lang levetid og høj COP. ELCO tilbyder 

væghængte og gulvstående bufferbeholdere i forskellige 

størrelser.

ELCO WH2
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Vælg mellem 2 indedele 
- for optimal tilpasning til dit bryggers og dit behov

ELCO FS2R

SE MÅLENE 
PÅ SIDE 13
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Se mere på næste side
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Vælg mellem to indedele
En ELCO-udedel kan sammensættes med to forskellige indedele og en række forskel-

lige beholderløsninger for optimal tilpasning til dit hus. På de næste sider viser vi dig 

de to kompakte løsninger.

Udedel: ELCO Aerotop Mono 05X.2 eller Mono 08.2

Indedel: ELCO FS2R 

• Gulvstående indedel, der kun optager 60x61 cm gulvplads

• Varmtvandsproduktion, der opfylder de flestes behov

• Perfekt til erstatning af en ældre gulvstående gas- eller oliekedel 

• Diskret design, der kan indpasses alle steder 

KOMPAKT LØSNING 
 TIL ET MELLEM-
STORT BRUGS-

VANDBEHOV 
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KOMPAKT 
LØSNING 
 DER ER 

VÆGHÆNGT
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Flere muligheder  
– større varmepumper

Med en ELCO WH2-indedel kan du få en løsning, der er 

tilpasset til lige netop dit behov. Det kan være lige fra, at du 

ikke har gulvplads og derfor ønsker en væghængt løsning, 

til varmebehov til større huse og til specielle ønsker til varmt 

brugsvandsproduktion 

Udedel: ELCO Aerotop Mono 05X.2, Mono 08.2, Mono 

12.2 eller Mono 15.2 (bemærk at 12.2 og 15.2 kræver en 

større varmtvandsbeholder)

Indedel: ELCO WH2

• Væghængt løsning, der ikke kræver gulvplads

• Varmtvandsproduktion til et normalt badeværelse

• Perfekt til erstatning af en ældre væghængt gas- eller 

oliekedel 

• Diskret design, der kan indpasses alle steder

Her viser vi en kompakt løsning med en WH2-indedel - ud af en lang række af varme-

løsninger med ELCO WH2 i centrum.



Betjen din ELCO Mono på det intuitive display eller 

via app på din smartphone

ELCO Mono Remocon-styringen er designet med henblik 

på et hurtigt overblik over de vigtigste informationer i det 

store display og en nem betjening. Man kan for eksempel 

nemt ændre på varmtvandstemperatur eller lave et tidspro-

gram, så varmepumpen producerer mindre varme i perioder 

med høj elpris f.eks. fra kl. 17.00-20.00. Du kan også nemt 

og komfortabelt betjene din ELCO Mono via app på din 

smartphone.

Sæt din ELCO Mono online og få automatisk hjælp 

fra vores tekniske support-afdeling

Remocon kommer som standard med Wi-Fi og er klar til 

at koble på dit trådløse internet. Herved kobler din ELCO 

Mono op på Remocon-net. Det betyder, at du kan betjene 

din ELCO Mono via en app på din smartphone, og vi kan 

observere din ELCO Mono i vores Teknisk Support-afdeling. 

Det giver en række fordele, som gør livet med en ELCO-

varmepumpe ekstra bekvemmeligt og bekymringsfrit:

• Advisering om fejl – vi ser ofte fejlen, før der bliver koldt 

i dit hus, og vi er forberedt, når vi kontakter dig*

• Hjælp til indstillinger bliver ultranemt - vi hjælper dig på 

få minutter

• Vi kan se varmepumpens drift over en periode og der-

ved hurtigt diagnosticere ethvert problem

• Har du tegnet en serviceaftale, er det gratis.

Læs mere på remocon-net.com

10 års Total Tryghed med serviceaftale

Med købet af din ELCO Mono kan du få tilbudt en Total 

Tryghed-serviceaftale. Aftalen sikrer dig frie servicetilkald 

i tilfælde af driftsstop, frie reservedele og de lovpligtige 

serviceeftersyn. På den måde er du sikret mod uforud-

sete ekstraregninger – sker der noget, så ringer du bare. 

Tryghedsaftalen gælder i maksimalt 10 år.

*Din varmepumpe observeres kun i vores 

normale arbejdstid (mandag til torsdag kl. 8-16. 

fredag kl. 8-15.30)

Nem og intuitiv betjening

DOWNLOAD I 

APPSTORE ELLER 

GOOGLEPLAY
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Mål 
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1) For kombination af inde- og udedel (EU 811 / 2013, bilag 6, stk. 1) 
2) Vejledende - forhold på opstillingssted kan påvirke lydtrykket 
3) Afgøres af autoriseret elektriker
4) Anlægsopbygning med overstrømsventil

Tekniske data for Elco Mono MR(X) iht. EU 811/2013 1)

Udedel 05X.2 M 08.2 M 12.2 M 15.2 M

Energiklasse ved opvarm. 35 / 55°C, v. middel klima  ( A+++ - G) A+++ / A++ A+++ / A+++

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 / 55°C, v. middel klima  kW 5,65 / 5,65 8,37 / 7,62 10,84 / 9,42 12,48 / 11,59

Årsvirk. for rumopvarmning 35 / 55°C, v. middel klima % η 184 / η 136 η 195 / η 140 η 204 / η 143 η 202 / η 151

Årligt forbrug for rumopvarmning 35 / 55°C, v. middel klima kWh 2505 / 3360 3490 / 4405 NA / 5335 NA / 6217

Lydeffekt LWA (EN 12102) dB(A) 35

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldt klima 35 / 55°C kW 7,83 / 7,83 11,16 / 10,93 14,53 / 13,43 17,22 / 16,4

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 / 55°C kW 3,44 / 2,97 4,93 / 4,48 6,83 / 6,46 8,01 / 7,5

Årsvirk. for rumopvarm. 35 / 55°C, ved koldt klima % η 151 / η 118 η 154 / η 120 η 159 / η 129 η 156 / η 128

Årsvirk. for rumopvarm. 35 / 55°C, ved varmere klima % η 245 / η 151 η 242 / η 151 η 262 / η 177 η 258 / η 181 

Årligt energiforbrug for rumopvarm. ved koldt klima 35 / 55°C kWh NA / 6739 NA / 9226 NA / 10591 NA / 13042

Årligt energiforbrug for rumopvarm. ved varmere klima 35 / 55°C  kWh NA / 1033 NA / 1557 NA / 1912 NA / 2172

Lydeffekt LWA (EN 12102) dB(A) 55 57 58 58

Anbefalet maksimalt varmebehov ved A-12/W35 | A-12/W55 kW 7,35 | 6,64 12 | 10,83 15,71 | 14,23 19,11 | 17,24

Afgivet fuldlasteffekt /  
optagen ved A-7/W35 | A-7/W55 (EN14511)

kW | 
kW 

5,2 / 1,73 | 
4,69 / 2,29

8,45 / 3,1 |  
7,63 / 3,83

11,47 / 3,96 | 
10,44 / 4,92

13,79 / 4,84 | 
12,44 / 5,98

Afgivet min. effekt ved. A15 / W35 kW 1,81 3,15 4,58 4,77

Moduleringsområde, min.-max. ved A7 / W35 kW 1,68 - 7,57 2,74 - 11,74 4,23 - 14,37 4,08 - 17,65

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 4,66 | 3,48 4,95 | 3,57 5,16 | 3,65 5,12 | 3,85

Volumen, buffertank l Ekstern (ikke indbygget) 

Max. lydtryk LpA 5m dag / nat (Opstilling < 3 m fra væg) 2) dB(A) 43 / 32 45 / 34 45 / 35 47 / 35

Max. lydtryk LpA 10m dag / nat (Opstilling < 3 m fra væg) 2) dB(A) 37 / 26 39 / 28 39 / 29 41 / 29

Luft, min./max. temperatur °C -25 / +40

Max. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Luftflow, Nom m3/h 1600 2250 4800 4800

Centralvarmeflow Δ10°K l/h 860 1400 2100 2600

Indbygget ekspasionsbeholder, størrelse l 12

Eldata, tilslutning 1~/N/PE 230 V (50 Hz) 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Elpatron, effekt kW 4 6

Mærkestrøm / Maksimal udedel A 13,5 / 14,3 7,6 / 8,1 7,8 / 8,3 9,41 / 10,0

Mærkestrøm indedel, maksimal ( 2 / 4 kW elpatron) A 8,7 / 19,1 5,9 / 10

Anbefalet sikring, udedel 3) C16 / C20 C13

Anbefalet sikring, indedel ( 2 / 4 kW elpatron) 3) 1~230V C10 / C25 --- 3~400V C10 / C16

Kapslingsklasse (IP) IP 24

Krav om HPFI Type B relæ | Lækstrøm, max. mA Ja | 9

Ladepumpe / Centralvarmepumpe (A) 4) PARA RS 7 iPMW1-130-12 PARA RS 8 iPMW1-130-12

Kølemiddelmængde (R32 , GWP 675) kg 1 1,4 2,1

CO2-ækvivalent ton ton 0,7 0,9 1,4

Mål (H x B x D) udedel mm 756 x 1016 x 350 1106 x 1016 x 350 1506 x 1016 x 350

Mål (H x B x D) indedel mm 716 x 600 x 358

Vægt (med emballage) udedel kg 66 (79) 104 (121) 131( 150)

Vægt (med emballage) indedel kg 31 (42)

Tekniske data



Tekniske data for Elco Mono C2R(X) iht. EU 811/2013 1)

Udedel 05X.2 08.2

Energiklasse, system | Forbrugsprofil for varmt vand A++ | L

Energiklasse ved opvarm. 35 / 55°C, v. middel klima  ( A+++ - G) A+++ / A++

Energiklasse ved produktion af varmt brugsvand (A+ - F) A+

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 / 55°C, ved gennemsnitligt klima  kW 5,65 / 5,65 8,37 / 7,62

Årligt forbrug for rumopv. og varmt vand 35°C | 55°C | VV, v. middel klima kWh 2505 / 3360 / 1270 3490 / 4405 / 1326

Årsvirkning for rumopv. og varmt vand 35°C | 55°C | VV , v. middel klima % η 184 / η 136 / η 132 η 195 / η 140 / η 127

Lydeffekt LWA indenfor (EN 12102) dB(A) 35

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldt klima 35 / 55°C kW 7,83 / 7,83 11,16 / 10,93

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmt klima 35 / 55°C kW 3,44 / 2,97 4,93 / 4,48

Årligt energiforbrug for rumopvarm. ved koldt klima 35 / 55°C kWh NA / 6739 NA / 9226

Årligt energiforbrug for rumopvarm. ved varmt klima 35 / 55°C kWh NA / 1033 NA / 1557

Årsvirkning for rumopv. 35°C | 55°C, ved koldt klima % η 151 / η 118 η 154 / η 120 

Årsvirkning for rumopv. 35°C | 55°C, ved varmt klima % η 245 / η 151 η 242 / η 151 

Lydeffekt LWA udenfor (EN 12102) dB(A) 54 56

Anbefalet maksimalt varmebehov ved A-12/W35 | A-12/W55 kW 7,35 | 6,64 12 | 10,83

Afgivet fuldlasteffekt / optagen ved A-7/W35 | A-7/W55 (EN14511) kW | kW 5,2 / 1,73 | 4,69 / 2,29 8,45 / 3,1 | 7,63 / 3,83

Afgivet min. effekt ved A15 / W35 kW 1,81 3,15

Modulerings område, min.-max. ved A7/W35 kW 1,68 - 7,57 2,74 - 11,74

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 4,66 | 3,48 4,95 | 3,57

Ydelse v. 40°C brugsvand; økonomi | normal | komfort (EN16147) l/h 233 233

Volumen, buffertank l Ekstern (ikke indbygget)

Volumen, varmtvandsbeholder l 180

Max. lydtryk LpA 5m dag / nat (Opstilling < 3 m fra væg) 2) dB(A) 43 / 32 45 / 34

Max. lydtryk LpA 10m dag / nat (Opstilling < 3 m fra væg) 2) dB(A) 37 / 26 39 / 28

Luft, min. / max. temperatur °C -25 / +40

Max. fremløbstemperatur kompressordrift °C 65

Luftflow, Nom m3/h 1600 2250

Centralvarmeflow Δ10°K l/h 860 1400

Indbygget ekspasionsbeholder, størrelse l 12

Eldata, tilslutning 1~/N/PE 230 V (50 Hz) 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Elpatron, effekt kW 4

Mærkestrøm / Maksimal udedel A 13,5 / 14,3 7,6 / 8,1

Mærkestrøm indedel, maksimal ( 2 / 4 kW elpatron) A 8,7 / 19,1 5,9 / 10

Anbefalet sikring, udedel 3) A C16 / C20 C13

Anbefalet sikring, indedel ( 2 / 4 kW elpatron) 3) A 1~230V C10 / C25 --- 3~400V C10 / C16

Kapslingsklasse (IP) IP 24

Krav om HPFI Type B relæ | Lækstrøm, max. mA Ja | 9 Ja | 9

Ladepumpe / Centralvarmepumpe (A) 4) PARA RS 8 iPMW1-130-12

Kølemiddelmængde (R32, GWP 675) kg 1 1,4

CO2-ækvivalent ton ton 0,7 0,9

Mål (H x B x D) udedel mm 756 x 1016 x 350 1106 x 1016 x 350

Mål (H x B x D) indedel mm 1818 x 600 x 612

Vægt (med emballage) udedel kg 66 (79) 104 (121)

Vægt (med emballage) indedel kg 127 (135)

1) For kombination af inde- og udedel (EU 811 / 2013, bilag 6, stk. 1) 
2) Vejledende - forhold på opstillingssted kan påvirke lydtrykket 
3) Afgøres af autoriseret elektriker
4) Anlægsopbygning med overstrømsventil
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Gastech-Energi er Danmarks førende leverandør af miljørigtige varmeløsninger 

til private og erhvervsvirksomheder.

Vi er specialister i gaskedler og varmepumper, og vi repræsenterer nogle af ver-

dens førende fabrikater. Til industrien leverer vi avancerede brænderløsninger, 

som spænder fra simple komponentleverancer til komplette systemløsninger – 

både nationalt og internationalt.

Vi tilbyder endvidere Danmarks bedste serviceordninger med mere end 70 ser-

vicemontører til private boliger og 20 industrimontører på vejene - klar til at bistå 

med service og vedligeholdelse.

Hvem er vi?

Ring  
+45 8742 5959  
eller skriv på  

salg@gastech.dk 

FÅ MERE AT VIDE  
OM KLIMARIGTIGE  
VARMELØSNINGER

Gastech-Energi A/S  |  gastech.dk  |  salg@gastech.dk  |  +45 8742 5959  |  Sindalsvej 8, 8240 Risskov  |  Vallensbækvej 18F, 2605 Brøndby


