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Luft/luftvärmepump.

IVT Nordic Inverter 12 THR-N

Energisnål - belönad med högsta  
energiklass A+++.

Klarar att värma större villor med  
öppen planlösning, effekten är så  
hög som 8,5 kW. 

Ställ in värmen steglöst mellan  
16-30 grader. Funktion för 10 graders  
underhållsvärme finns. 

Silent Mode sänker den låga ljudnivån  
ytterligare. 

Förberedd för Wi-Fi-styrning via mobil. 

En effektiv värmepump 
för större villor.  
Den här värmepumpen är särskilt utvecklad för att värma 
större hus. Både ute- och innedelen har något större mått än 
våra andra luft/luftvärmepumpar för att producera mer värme 
och sprida den över större ytor. IVT Nordic Inverter 12 THR-N  
är så effektiv att den belönats med högsta energiklass, A+++.

10 års garanti på kompressorn  
och 6 år på värmepumpen ingår. 



IVT Nordic Inverter 12 THR-N
Det här är vår största luft/luftvärmepump och är särskilt 
utvecklad för att värma större hus och fritidshus. Tack vare 
innedelens unika utformning blir luftspridningen mycket tyst 
och når extra långt vilket ger en jämn värme i hela huset året 
om. Invertertekniken i IVT Nordic Inverter 12 THR–N innebär 
att effekten hela tiden anpassas efter husets värme behov. 
Kontinuerlig drift utan start och stopp ger optimal besparing, 
låg ljudnivå och lång livslängd. Värmepumpen är så effektiv 
att den belönats med högsta energiklass A+++. 

Du som värmer upp huset med direktverkande el kan i de 
flesta fall nästan halvera värmekostnaderna genom att  
installera en IVT Nordic Inverter 12 THR-N. Dessutom är  
den utformad med högeffektiv trågvärmare ”Hot Pipe” för 
effektiv avsmältning, till skillnad från flera andra fabrikat  
som använder dyr direktel. 

Plasmacluster joniseringsteknik är en unik luftreningsmetod 
som arbetar aktivt för att oskadliggöra luftburna bakterier, 
virus, mögel samt allergener. Tekniken är även effektiv mot 
avgaser och tobaksrök.

I fritidshus är det viktigt att kylan hålls borta för att undvika 
problem med fukt och mögel. Därför finns en särskild funktion 
för underhållsvärme. Och på sommaren när det blir för varmt 
inne, kan den istället blåsa kalluft för att ge skön svalka.

IVT Nordic Inverter 12 THR-N  installeras endast av certifierade 
åter försäljare. 10 års garanti på kompressorn och 6 år på  
värmepumpen ingår.* Ett skydd som du dessutom kan förlänga 
upp till 14 år genom vår tilläggsförsäkring.

Modell 12 THR-N

Energiklass (Värmedrift) A+++

Avgiven värmeeffekt min/max 0,8-8,5 kW

SCOP 1) 5,2

Kompressortyp Varvtalsstyrd högeffektiv

Fläktar Varvtalsstyrd lågenergi

Ljudeffekt innedel 59 dB(A)

Ljudeffekt utedel 59 dB(A)

Ljudtryck innedel Silent / Low / High 26/33/46 dB(A)

Ljudtryck utedel 47 dB(A)

Mått inomhusdel (bredd×djup×höjd) 798x295x325 mm

Mått utomhusdel (bredd×djup×höjd) 800x300x630 mm

Vikt inomhusdel / utomhusdel (utan förpackning) 15 / 37 kg

Förberedd för app-styrning (Android + iOS) Ja

Fritidshusfunktion 10°C Ja

Teknisk fakta IVT Nordic Inverter 12 THR-N

Effektuppgifterna gäller vid utelufttemperatur 7°C torr och 6°C våt samt 20°C torr inomhustemp.

1) Medelklimat.

IVT Nordic Inverter THR-N är 
förberedd för Wi-fi/appstyrning 
(tillbehör).

*För att garantin ska gälla behöver du serva värmepumpen efter tre år. Regelbunden service  
gör också att du sänker dina värmekostnader samtidigt som du minskar risken för driftstopp. 
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LÄS MER OM IVT NORDIC INVERTER 12 THR-N PÅ IVT.SE


