IVT 840/860
Frånluftsvärmepump.

Spara mer. Inverterstyrningen
anpassar automatiskt effekten efter
ditt värmebehov.
Energisnål. Självreglerande lågenergicirkulationspumpar.

L

Andas friskare luft. Värmepumpen byter
ut inomhusluften tolv gånger per dygn.
Klarar energikraven för nybyggda hus.

En ny generation
frånluftsvärmepumpar.
IVT 840/860 utnyttjar den senaste generationens
lågenergiteknik för att sänka dina värmekostnader
maximalt. Värmepumpen reglerar automatiskt
värmen efter husets energibehov och klarar de
nya hårda energikraven för nybyggda hus.

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

Energiklassificeringen avser IVT 840/860, en modell ur vår produktlinje Vent.
Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera.

IVT 840/860

Vår senaste reglercentral har en tydlig färgdisplay och ger
dig enkel tillgång till driftsinformation och inställningar.
IVT 840/860 är en värmepump med högsta prestanda
– utvecklad och tillverkad i Sverige.
IVT 840/860 installeras endast av certifierade återförsäljare.
Med IVT:s serviceprogram ingår hela 10 års garanti på
kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår.* Ett skydd
som du dessutom kan förlänga upp till 18 år genom vår
tilläggsförsäkring.
* För att garantin ska gälla behöver du serva värmepumpen efter tre och fem år.
Regelbunden service gör också att du sänker dina värmekostnader samtidigt
som du minskar risken för driftstopp.

Teknisk fakta IVT 840/860
Modell

IVT 840

IVT 860

Effekt
Energiklass produkt

A+++/ A++
3,8 1) kW

Avgiven värmeeffekt

5,6 1) kW

Kompressor
Kompressortyp

Rotary

Fläkttyp

Lågenergi

Varmvatten
260 liter

Mars 2019.

Varmvattenkapacitet 40°C (vid 12 l/min) 3)
Allmänt
Innehåller fluorerade växthusgaser
Köldmedie

Ja
R410A
2088 kg CO2e

GWP 4)
Vikt köldmedie

1,1 kg

CO2-ekvivalent

2,3 ton CO2e

Hermetiskt sluten
Vägledande husstorlek

Ja
2)

Mått (bredd×djup×höjd)
Vikt (utan förpackning)
Reglercentral

<130 m2
600 x 650 x 2100 mm
210 kg
Högupplöst färgdisplay

IVT 840 vid 20/45 och 55,6 l/s. IVT 860 vid 20/45 och 94,4 l/s.
För exakt dimensionering använd alltid vpw2100 eller rådfråga din IVT-återförsäljare.
3)
260 liter 40° vatten vid flöde 0,2 l/s och vv-inställning 60°. Normal inställning 55°.
4)
Global warming potential.

Producerad enligt Svanens miljökrav: DanagårdLiTHO nr 341.196. Med reservation för eventuella tryckfel.

Frånluftstekniken ger effektiv och miljövänlig värme. Samtidigt
får du ett sundare inomhusklimat. Värmepumpen återvinner
luften i ditt hem – i praktiken byts den ut cirka tolv gånger per
dygn. Det betyder att du alltid har en väl ventilerad inomhus

miljö som är bra för din hälsa. Tack vare den välisolerade
konstruktionen håller också IVT 840/860 en mycket låg ljudnivå.

Mecka Reklambyrå.

IVT 840/860 är särskilt utvecklad för att klara energikraven
som gäller för nybyggda hus. Kompressorn är inverterstyrd,
vilket innebär att den automatiskt anpassar värmen efter
husets behov. Dessutom har vi integrerat den senaste lågenergitekniken, med en ny typ av fläkt och självreglerande cirkula
tionspumpar. Kylkretsen är också ny tillsammans med ett
nytt köldmedie: R410. Dessa innovationer ökar effektiviteten
och sparar ytterligare energi.

1)
2)
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