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Uut soojust
teie ellu

Eriti säästlikud soojuspumbad
Euroopa juhtivalt tootjalt
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Parim valik mõeldes
rahakotile ja
keskkonnale
Kas sooviksite koju meeldivat
soojust võimalikult väikeste
kuludega? Rohkem kui 260 000
eramus Rootsis on
keskkonnasõbralik ja -säästlik
küttesüsteem tänu IVT
soojuspumpadele. Järjest rohkem
on märgatud soojuspumpade poolt
pakutavat soodsat küttevõimalust.
Kaks kolmest renoveerijast vahetab
vana katla soojuspumba vastu.
Uude eramusse paigaldatakse
soojuspump üheksal juhul
kümmnest.

Uudistooted.
Valides IVT soojuspumba, valid
tipptehnoloogia. IVT on 100%
soojuspumba-ala ettevõte. Kõik
investeeringud ja energia on suunatud
tootearengusse. Kliendile pakutakse
uusimat tehnikat moodsa välimusega.

IVT Industrier AB on tegelenud
soojuspumpade arendamisega üle 30
aasta. Rootsis kasutusel olevatest
soojuspumpadest on pooled IVT
toodetud.
Pikaajaline kogemus ja pidev
tootearendus on teinud IVT-st
Põhjamaade juhtiva soojuspumba tootja.

Juhtiv arendustöö.
IVT on teistest sammu võrra ees. Alati on
pakkuda midagi uut: IVT Greenline HT
Plus toodab uue Mitsubishi Electricu
scroll-kompressoriga 45 % rohkem
tarbevett ja vajadusel kõrgema
temperatuuriga küttevett.
IVT 495 TWIN kasutab ära nii
ventilatsioonis oleva kui maas leiduva
soojusenergia. Nii saadakse kahekordne
võimsus.
IVT Optima ammutab soojusenergiat
välisõhust. Sobiv lahendus neile, kelle
krundile mingil põhjusel pole võimalik
maatoru paigaldada.

Suured säästud.
Hankides IVT soojuspumba, säästäd
tuhandeid kroone esimesest aastast
alates. Sul pole vaja muretseda enam
elektri või kütteõli hinnatõusu pärast.
Samuti annad oma panuse puhtamasse
keskkonda.
Igasse majja.
Kellelgi pole nii laia tooteskaalat kui IVT-l.
IVT soojuspumbad ammutavad soojust
maast, veest, õhust või ventilatsioonist.
See tähendab, et leidub kindlasti sobilik
soojuspump ka sinu majja, vaatamata
sellele kus sa elad või kuidas kütad oma
maja praegu. Samuti ei ole vahet kas
remondid vana või ehitad uut maja
(erinevaid süsteemlahendusi on valmis
kujul üle 300).

Head koostööpartnerid.
IVT positsiooni turul parandab kindlasti
ka koostöö erinevate maailma juhtivate
ettevõtetega. Näiteks leping Mitsubishi
Electricuga annab IVT-le ainuõguse
kasutada oma toodangus uue põlvkonna
FCM-scroll kompressoreid.

Teid teenindavad asiatundjad.
Võtke ühendust IVT volitatud
edasimüüjatega. Oma ala spetsialistid
teevad teile tasuta soojusökonoomilised
arvutused, kus näidatakse ära kui palju on
võimalik küttekuludes kokku hoida.
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Täiuslik tootevalik
Turvaline EriGarantii
Järelmaksuvõimalus

IVT soojuspumbad aitavad sul
säästa puhast raha. Ükskõik kus
su maja ka paikneb ja milline on
praegune küttesüsteem.
IVT tootevalik on piisavalt lai,
et leida sobilik süsteem just sinu
majale meie kliimas.

Turvaline garantii.
Igat soojuspumpa testitakse enne
toodangust tulekut põhjalikult. Selline
kvaliteedikontroll tagab selle, et praak
tehasest välja ei jõua. Testitud tooted on
töökindlad, mis lubab neile anda 5-aastase
garantii. Pea kõikidel IVT
soojuspumpadel on 5-aastane EriGarantii.

IVT soojuspump toodab soodsat ja
turvalist soojust aastakümneteks.
Tehnikat on arendatud, testitud ja lihvitud
nüüdseks juba üle 30 aasta.

Järelmaksust
Küsi järelmaksuvõimalustest IVT
edasimüüjatelt.

Täiuslik valik.
IVT-soojuspumbad ammutavad
soojust maast, kaljust, õhust,
veest ja ventilatsioonist.
Alati leidub sobiv lahendus.
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Õige soojuspumba valik
IVT soojuspumbaga säästad märkimisväärselt palju raha, sõltumata sellest kus asub eramu.
Hiljuti hangitud, töökorras kütteagregaat ei sega IVT soojuspumba paigaldamist. Nad võivad
töötada kõrvuti, säästes palju raha. All tabelis on välja toodud millist tüüpi soojuspump kuhu
sobib. IVT-edasimüüjad aitavad teil valida märksa täpsemalt juba sobivat soojuspumpa.
PRAEGUNE
KÜTTESÜSTEEM

SOBIV
SOOJUSPUMP

Tähelepanu

SÄÄST

Õlikatel

IVT Greenline
maa/kalju/vesi
Lk 10-13

Toodab kütte- ja tarbevee. Ühendatakse olemasoleva
küttesüsteemiga. Võimalik kasutada paralleelselt
olemasoleva küttekatlaga.

Vähendab kulutusi
küttele kuni 70 %

IVT Optima välisõhk
Lk 14-15

Toodab koos IVT 290 A/W -elektrikatlaga
nii kütte- kui ka tarbevee..
Võib kasutada paralleelselt olemasoleva katlaga.

Vähendab kulutusi
küttele kuni 60 %

IVT Greenline
maa/kaljo/vesi
Lk 10-13

Toodab kütte- ja tarbevee
Ühendatakse olemasoleva vee baasil küttejaotusega.

Vähendab kulutusi
küttele kuni 70 %

IVT Optima –
välisõhk
Lk 14-15

Toodab koos IVT 290 A/W -elektrikatlaga
nii kütte kui ka- tarbevee.
Võib kasutada paralleelselt olemasoleva katlaga.

Vähendab kulutusi
küttele kuni 60 %

IVT Greenline
maa/kalju/vesi
Lk 10-13

Ühendatakse min veetsirkulatsioonil töötava
puhurradiaatoritega. Olemasolevad küttekehad
säilitatakse.

Vähendab kulutusi
küttele kuni 70 %

IVT Optima välisõhk
Lk 14-15

Ühendatakse miniveetsirkulatsioonil töötava
puhurradiaatoritega. Olemasolevad küttekehad
säilitatakse.
Puhastab siseõhku.

Vähendab kulutusi
küttele kuni 60 %

IVT Nordic Inverter
välisõhk
Lk 20-21

Kütab ja jahutab.
Õhkküte.

Võib poolitada
küttekulud

IVT Greenline
maa/kalju/vesi
Lk 10-13

Toodab kütte- ja tarbevett.
Ühendatakse olemasoleva vee baasil küttejaotusega.

Säästab aega, tööd,
keskkonda ja vaeva

IVT Optima –
välisõhk
Lk 14-15

Toodab koos IVT 290 A/W-ga kütte- ning
tarbevett.

Säästab aega, tööd,
keskkonda ja vaeva

IVT 495 TWIN
ventileeritav õhk +
maasoojus
Lk 16-17

Uus tehnika mis kasutab ventileeritavas õhus olevat
soojusenergiat ning maa-/kaljusoojust. Täiuslik valik
natuke suurematesse eramutesse. Toodab kütte- ja
tarbevett ning annab tervema sisekliima.

Kahekordne võimsus ja
suurimad säästud

IVT 490
ventilatsioonis olev
soojus
Lk 18

Kasutab ventilatsioonis olevat soojusenergiat.
Toodab kütte- ja tarbevett ning annab tervema sisekliima.

Eriti suured säästud

Elektrikatel,
küttejaotus vee
baasil

Otse elektriküte

Puuküte/graanulküte

Uusehitus
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IVT GREENLINE

Lattialämmitys

Patteri

2
1

+–0°C

4
0°C

+100°C

3
–3°C

1

MAA

5

+55°C
+50°C
Puhallinpatteri

+45°C

–10°C +50°C

Jäähdytys/
Ilmastointi

6
KALLIO

Nii töötab
maa/kalju/vesisoojuspump
1 Maakontuuris tsirkuleerib
vedelik (alkohol/vesi), mida
soojendab kalju, maa või
veekogu.
2 Aurustis vedel külmaine
aurustub.
3 Kompressor surub auru
kokku, mille tagajärjel
temperatuur tõuseb järsult.
4 Soojus loovutatakse
kondensaatoris eramu
kütte- ja tarbevee süsteemi.
Külmaine temperatuur ja rõhk
langevad ning külmaine
veeldub.
5 Reguleerventiilis rõhk ja
temperatuur langevad veelgi.
Külmaine tsirkuleeriv tsükkel
algab uuesti.
6 Loodusjahutus on mõistlik
viis kasutada ära puuraugus
olevat jahedust maja
jahutamiseks suvekuudel.
Puhuragregaat jagab
meeldivalt jaheduse
eramusse. Selline süsteem
parandab ka puuraugu
tootlikust kütteperioodil.
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Looduslikku soojust maast,
kaljust, veest, õhust ja
ventilatsioonist
IVT-l on turu kõige laiem
tootevalik. Uut soojust võib
ammutada erinevatest
looduslikest energiaallikatest.
Kasutatav soojus on maasse
akumuleerunud päikeseenergia, mida
soojuspump kasutab eriti efektiivselt.
Energiat, mida kütteks kasutada, leidub
kõikjal meie ümber, sõltumata
geograafilisest asendist.
IVT MAASOOJUS
Maasse laetud päikeseenergia
soojendab maatorus tsirkuleerivat
mürgivaba vedelikku. Temperatuur
tõstetakse kompressori abil kütte- ja
tarbevee tootmiseks vajalikule
kõrgusele.

IVT KOMPAKTKOLLEKTOR
IVT ainulaadne kompaktkollektor
võtab minimaalselt alalt maksimaalse
võimsuse.
See sobib kõige paremini väiksele
krundile ja on eriti efektiivne
ühendatuna
ventilatsioonisoojuspumbaga.
Ventilatsioonist saadav energia on
vajalik maakollektori laadimiseks.

IVT MAAKONTUUR
Kui krundil on piisavalt ruumi, siis
paigaldatakse tavaliselt maakontuur.
Maatoru kaevatakse
1 meetri sügavusele.
IVT VEESOOJUS
Maja läheduses olevat veekogu võib
samuti ära kasutada energiaallikana.
Torustik ankurdatakse raskuste abil
veekogu põhja.

IVT KALJUSOOJUS
Kui sobival sügavusel (0-20 m) krundil
on kalju, siis soovitame kaljusoojust.
Põhimõte ja tehnika on samad nagu
maasoojusel, selle vahega, et energia
võetakse puuraugust. Kaljusoojus võtab
vähe ruumi ja puurimine käib kiiresti.

IVT VENTILATSIOONISOOJUS
Ventilatsioonisoojuse puhul
kasutatakse energiallikana
siseõhus olevat
soojust, mis muidu
tuuletataks akende
kaudu välja. Vent.
pumbaga toodetakse
kütte- ja tarbevesi
ning saadakse
tervislik ja meeldiv sisekliima.
Uudistoode IVT 495 TWIN
ühendab ventilatsioonist saadava
soojuse maasoojusega. Kombineerides
erinevaid soojusallikaid on saadud
kompaktne ja säästlik
soojuspumbasüsteem.

IVT ÕHUSOOJUS
Energiaallikaks
on välisõhus olev
soojusenergia.
Õhusoojuspumbaga
saab kütta maja
ja toota tarbevett.
Hea ja efektiivne
lahendus kui ei ole
võimalik kasutada maa-, kalju-, või
veesoojust.

IVT JAHUTUS
IVT-kaljusoojuse kasutamisel võib
väikse lisainvesteeringuga saada
meeldiva jahutuse. 1-2 puhurradiaatorit
jahutavad siseõhku puuraugust saadava
külmaga.
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Ülivõimsat tehnikat,
mis säästäb raha ja
keskkonda
IVT soojuspump on kindlasti tasuv
investeering. Võid vähendada
küttekulusid (sh. tarbevesi) kuni
70%. See tähendab tuhandeid
kroone säästu, isegi kui kogu hange
tasutaks laenurahadega.
Parim säästuviis.
Energiatarbimine väheneb nii palju, et
saadud säästuga maksad tagasi intressi- ja
laenukulud. Investeerides IVT
soojuspumpa, võid saada kuni 20%-intressi
paigutatud rahale. Vaevalt, et leidub
kindlamat raha paigutamise kohta nii
kõrge intressiga.

Hoolitsus keskkonna eest.
Hankides IVT-soojuspumba annad oma
panuse puhtamasse keskkonda. Teed
teene endale ja tulevastele
sugupõlvedele. Soojuspump kasutab
kütteks ümbrusesse akumuleerunud
taastuvat loodusenergiat ja ei kuluta
maakera piiratud ressursse.
Kodukandi elukeskkond paraneb, kuna
soojuspump ei saasta. Rootsis säästavad
paigaldatud soojuspumbad energiat kahe
tuumaelektrijaama või 1,3 miljoni kütteõli
kuupmeetri jagu.

Väärtus tõuseb pidevalt.
IVT soojuspumba väärtus kasvab elektri,
õli ja tsentraalkütte hinnatõusu rütmis.
Paigaldad IVT soojuspumba ja kütad maja
neli aastat sama raha eest mis enne kulus
aastas. See seletab ka seda, miks Rootsis
2/3 küttesüsteemi uuendajatest valib
soojuspumba.
Üheksa kümnest uue maja ehitajast
valib soojuspumba parema
energiamajanduslikkuse, turvalisema
tuleviku ja tervislikuma sisekliima pärast.

Kasulikku
soojusenergiat 100 %

75 %
tasuta
soojust
maast,
kalljust
järvest

Soodsat soojusenergiat.
IVT-soojuspump säästab
küttekuludes.
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IVT Greenline tootesari,
Põhjamaade ostetuimad
soojuspumbad
IVT Greenline
IVT Greenline on maa-,
kalju- ja vesisoojuspumpade seeria.

IVT Greenline on auhinnatud
soojuspumba tootesari, mis
ammutab soojusenergiat kaljust,
maast või veekogust. Loodusesse
akumuleerinud päikeseenergiat
kasutatakse eriti efektiivselt maja
ja tarbevee kütteks.

Põhjamaade ostetuim.
Kaasaegne tehnika
garanteerib maksimaalse
võimsuse ja
kasutuskindluse.

IVT Greenline HT Plus on Põhjamaade
ostetuim soojuspump, mis annab
suurimaid sääste. Tänu suurele
kasutegurile võivad küttekulud väheneda
kuni 70%.
Kaasaegne ja turvaline
IVT Greenline on kaasaegne ja turvaline
seade, mis soojusallikana püsib töökorras
ka aastate pärast kauges tulevikus.
Arenenud tehnika tagab selle, et
soojuspump on tõepoolest töökindel.
Samuti teeb intelligentne juhtimissüsteem
pumbast kasutajasõbraliku. Sul tuleb
määrata vaid soovitud õhutemperatuur
toas ja soojuspump hoolitseb kõige
ülejäänu eest, kaasa arvatud madalad
küttekulud.

IVT Greenline
soojuspumpadel on
5-aastane EriGarantii.
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Soodne päikeseenergia
Taastuv päikeseenergia tõstab plasttorus
oleva vedeliku (tsirkuleeruv vedelik on
mürgivaba) temperatuuri mõne kraadi
võrra. See soojus muudetakse
soojuspumba soojusvahetis kütte- ja
tarbeveeks. Kasutegur, ulatudes 400%-ni,
teeb soojuspumbast ülivõimsa võrreldes
teiste teiste tänapäeval tuntud
küttevormidega.

Parim valik küttesüsteemi uuendades
Vana katelt uue vastu vahetades, tasub
enne valiku tegemist võrrelda tulevaste
kütte- ja tarbeveekulude kalkulatsioone
eri seadmete ja IVT HT Plus soojuspumba
vahel.
Võrreldes elektri-, õli-, puu-, graanul- või
kaugküttega, säästab Greenline nii raha
kui keskkonda. Vana, musta katlamaja
asemel tuleb uus puhas ruum, mida saab
kasutada tunduvalt otstarbekamalt.
Kõik vajalik
IVT Greenline HT Plus on täiuslik
soojuspump, mis toodab kütte ja
tarbevett. Kõik vajalik on sisse ehitatud.
Soojuspumbas kasutatakse kõige uuemat
tehnikat meeldiva ja turvalise soojuse
tootmiseks. Arvuti baasil töötav
juhtimiskeskus valvab, et siseõhk
ruumides püsib soovitud temperatuuril
sõltumata ilmamuutustest õues.
Sisseehitatud elektrikatel tagab stabiilse
ja turvalise kütte. Kõige külmemate
pakastega annab elektrikassett lisasoojust
juhul kui kompressoriga toodetust ei
peaks piisama.

Kaljusoojus.
Soojuspump kasutab
efektiivselt ära kaljusse
laetud päikeseenerggiat.
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Oled just hankinud uue küttekatla?
Ka sellisel juhul, kui katel on uus ja
soojusjagamine vee baasil, pakub IVT
Greenline lisasäästu. Sellisel juhul kütab
peaasjalikult soojuspump. Olemasolev
katel jääb alles ja aktiveerub automaatselt
pakaspäevadel, kui maja vajab
lisaenergiat. Kui olemasolev katel aja
jooksul amortiseerub, siis täiendatakse
süsteemi lihtsate moodustega nii, et maja
kütte ja tarbevee tootmine jääb täielikult
soojuspumba ülesandeks.

Sida 11

Soojuspumbaga ühendatakse
puhurradiaatorid, mis saavad jahutuseks
vajaliku energia puuraugus olevast
vedelikust. Küttesüsteem muutub seega
veelgi efektiivsemaks, kuna jahutusel
laetakse toasoojus puurkaevu.

Tunne elust mõnu. Lõõgastu
vannis ja käi duss all nii tihti kui
soovid. Soojuspump hoolitseb
selle eest, et soodsat tarbevett
oleks alati piisavalt.

IVT Loodusjahutus
IVT Greenline’i ja kaljusoojuse
ühendamisel on võimalik saada maast
jahutust. Soetuskulud on madalad ja
jahutamine samuti suhteliselt soodne.
Maasoojus. Maasoojust võetakse maasse
kaevatud plasttorudega või ainulaadse IVT
kompaktkollektoriga.
11
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IVT Greenline HT Plus
– toode, mis ületab iga
uudiskünnise

IVT Greenline
HT Plus
IVT Greenline HT Plus on

IVT Greenline HT Plus
maasoojuspump on IVT lipulaev. HT
Plus on teistest sammu võrra ees
mitmete uute tehniliste
lahendustega. Pumba südameks on
mitmeid auhindu võitnud Mitsubishi
Electricu uut tüüpi scrollkompressor.

uue põlvkonna soojuspump,
kus kasutusel Mitsubishi
Electricu ainulaadne scrollkompressor. Tehniliselt
uude aastatuhandesse

Uus kompressor on mõeldud spetsiaalselt
soojuspumpadele. Patenteeritud
lahendused: kaksiksurvekamber ja FCMtehnika optimeerivad jõudlust ja lisavad
tunduvalt töökindlust.

astunud HT Plus on turu
laialdasema kasutusalaga
ja suurimate säästudega.
IVT Greenline HT
Plus soojuspumpadel
on 5-aastane
EriGarantii.

Kuumem vesi – rohkem tarbevett
IVT Greenline HT Plus toodab
kompressoriga 65-kraadist vett, mis
tähendab et kasutatavat tarbevett on 45%
rohkem. Vajadusel võib ka radiaatoritesse
mineva vee temperatuuri tõsta.
Võimalus toota kompressoriga
kuumemat vett teeb IVT Greenline HT
Plusist ideaalse toote küttesüsteemi
renoveerijale. HT Plus sobib sellise
küttekatla asendajaks, kus radiaatorid on
mõõdistatud kõrgetele temperatuuridele.
Vastupidiselt konkurentide toodetele
suudab HT Plus toota
kõrgetemperatuurilist vett kompressoriga
võtmata abiks kallist lisaelektrit.

Iga detaili tolerants optimeeritakse,
millega väheneb energiakadu ja lisandub
efektiivsus.
Suur täpsus lisab kasutuskindlust ja
pikendab kompressori elukaart.
Parim kasutegur 65°C juures
R407C-külmainele optimeeritud uue
scroll-kompressoriga saadakse 65°C
temperatuuri juures parim kasutegur.
Kõige vaiksem omas klassis
Uus tehnika ja suur täpsus teevad FCM
scroll-kompressorist teistega võrreldes
tunduvalt vaiksema (3dB).
Mitmekordselt auhinnatud
Mitsubishi Electricu patenteeritud FCMscroll kompressoritehnoloogia on võitnud
mitmeid auhindu. Kõigis uuemates IVT
soojuspumpades on ekslusiivselt
kasutusel FCM-kompressor. IVT-l on
lepingutega tagatud ainuõigus kasutada
seda tehnoloogiat oma toodetes.
”The first prize for
Promoting Machine
Industri Received
in 2003”
”Technical Award by Japan
Society of Refrigation and
Air Condition Engineers in 2002”.

Mitsubishi Electric on esimene uue
tehnoloogia kasutaja
Esmakordselt maailmas kasutatakse
scroll-kompressoris Mitsubishi Electricu
ainulaadset Frame Compliance
Mechanism (FCM) – konstruktsiooni.

12

Uus mõõde. Mitsubishi Electricu scroll-kompressor annab soojuspumbale uue dimensiooni.
IVT-l on õigus kasutada seda tehnikat eksklusiivselt praegu ja ka tulevikus.
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Elektri ühenduskoht
Integreeritud vahetusventiil
tarbeveele ja küttele

Lihtne juhtimiskeskus
juhtpaneeleri tasemetega ja
neljarivise valgustatud
näiduga

Sisemised painduvad voolikud
alandavad mürataset

Mantelboiler, tarbevee jaoks

Kokku 31 patenti
Kompressori konstruktsioon on kaitstud
31 patendiga. Seega ei ole kellelgi lubatud
sarnast kompressorit valmistada ega
reklaamida.
Viie aasta garantii
Parimal soojuspumbal peab olema ka
parim garantii. Tehnika kõrge tase ja
seadme komponentide kvaliteet lubavad
IVT Greenline HT Plus soojuspumbale
anda 5-aastase garantii.

Täielikult vutlaris olev
elektri- keskus
El. kassett 3-6-9 kW

Küttepoole tsirk. pump

Sagedusele sobiv kapsel
vaiksema tööheli
saavutamiseks
Juhtimiskeskus
kahetemperatuurilise kütte
jaotussüsteemi jaoks.
Kaks soojusgraafikut
Soojusvaheti kaasaegne
tehnika annab oluliselt
parema soojuskordse

Scroll-kompressor, tootja
Mitsubishi Electric
Kuuma vett. Vanniskäik on nüüdsest veelgi mõnusam.
Soodsat tarbevett on kasutada 45% rohkem.

13

DinnyavärmeEstn.05.09.27

05-10-10

13.46

Sida 14

IVT Optima – soojuspump,
mis ammutab energiat
välisõhust
IVT Optima
IVT Optima ammutab
energiat välisõhust, millega
soojendab kütte- ja
tarbevett. Sobib krundile,
kus mingil põhjusel on

IVT Optima on lahendus, kui ei
taheta aeda üles kaevata või kui
krundil pole piisavalt ruumi
maakontuuri paigaldamiseks.
IVT Optima ammutab soojusenergiat
välisõhust ja annab suure säästu.
Enamikel juhtudel kui paigaldada IVT
Optima töötava süsteemi toeks,
vähenevad küttekulud pea kaks korda.

maakontuuri paigaldamine
keeruline või võimatu.

Täielik lahendus
IVT Optima võib korvata olemasoleva
küttekatla täielikult ja toota nii kütte- kui
tarbevett. Seade ühendatakse väga lihtsalt
veebaasil küttejaotusvõrku. Selleks
ühendatakse IVT Optima ettenähtud
elektrikatlaga IVT 290 A/W.
IVT 290 A/W-l on sisseehitatud boiler,
arvuti baasil juhtimine ja elektritenn.
Küttemugavust juhitakse lihtsalt katla
juhtimispaneelist.
Olemasolev, töökorras küttekatel on
mõistlik alles jätta. IVT Optima on
seadistatud peaasjalikuks kütteallikaks ja
ja vana katel lülitub töösse automaatselt
pakaspäevil.

IVT 290 A/W. Elektrikatel on
mõeldud töötama koos
IVT Optimaga.

IVT Optimal
on 5-aastane
EriGarantii.

14

Kasutab välisõhu soojusenergiat.
Välisõhku akumuleerunud
soojusenergia kasutatakse kütteks
ja tarbevee tootmiseks. Pumba
disain on moodne ja märkamatu.
Müratase madal.

Kui vana katel aegub, siis on lihtne selle
asemele paigaldada IVT 290 A/W
elektrikatel.
Nii see töötab
IVT Optima paigaldatakse sobivasse
kohta maja kõrval. Pump on vaikne ja
välimus stiilne. Välisõhust saadud energia
muudetakse soojuspumba tehnika abil
maja soojuseks.
IVT Optima kontrollkeskus juhib
automaatselt lisasoojusallikat, milleks
võib olla IVT 290 A/W elektrikatel või
tööd osaliselt jätkav vana kütteseade.
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IVT 495 TWIN
– iseenesest mõistetav
lahendus, kui ehitad uut
maja
IVT 495 Twin
IVT 495 TWIN on ainulaadne
soojuspump, mis kasutab
ventileeritavat õhu- ning
maasoojust. Nii saadakse
kahekordne võimsus.

IVT 495 TWINil
on 5-aastane
EriGarantii.

IVT 495 TWIN on ainulaadne
tuleviku lahendus, mis ühendab
ventilatsioonisoojuse
maasoojusega.
Tulemuseks on kahekordne võimsus
ja suuremad säästud.
Energiahindade jätkuv tõus
ahvatleb üha enam hankima
IVT 495 TWIN-i.

Täiuslik lahendus uusehitajale
Maasoojust ammutatakse maakontuuriga.
Kui krundil pole piisavalt ruumi, siis
tehakse seda IVT kompaktkollektoriga.
Maakontuur/kompaktkollektor
kaevatakse soovitatavalt muude ehituse
kaevetööde käigus. Loomulikult on
võimalus kasutada ka kaljut
soojusallikana, sellisel juhul puuritakse
energiakaev sügavusega u. 50m.

IVT 495 TWIN tagab optimaalse energia
kasutuse. Kui majas puudub vajadus
kütta, siis ventilatsioonist saadav üleliigne
soojus laetakse maakontuuri. Nii
soojendatakse maakontuuri, et hiljem
sealt see energia jälle efektiivselt maja
kütteks kasutada.

Maasoojus. Lühike maakontuur
lisab võimsust ja sääste.

Kompaktkollektor.
Kui maakontuuri
paigaldamine nõuab liiga
suurt ala võib kasutada
IVT kompaktollektoreid, mis
lühendavad kraavi pikkust
oluliselt (kaevata 20m).
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Ventilatsiooni mitu head külge
Rootsis paigaldatakse
ventilatsioonisoojuspump 90%-le uutest
majadest. IVT ventilatsioonisoojuspump
toodab soodsalt maja kütte ja tarbevett,
kasutades ära siseõhust saadavat
soojusenergiat, mis enamikel juhtudel
tavaliselt tuulutatakse akende kaudu välja.
Korraliku ventilatsiooniga kaasneb
puhtam ja tervislikum siseõhk. Kaasaegse
maja õhk vahetatakse kaksteist korda
ööpäevas. Akende kaudu tuulutada pole
vaja.
IVT 495 TWIN - süsteem annab kõik
mainitud mugavused hoides küttekulud
madalana.

17
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IVT 490 – uusehitajale
või ventilatsiooni
soojuspumba vahetajale
IVT 490
IVT 490 on ostetuim
ventilatsioonisoojuspump.
Energiaallikana kasutatakse
ventileeritavat õhku.
IVT 490 vent. pump toodab
kütte- ja tarbevett.

IVT 490, IVT 550
IVT 590 ja IVT 790TF
on kõik 5-aastase
EriGarantiiga.

IVT 550 • 590
IVT 550 kasutab
ventileeritavas õhus olevat
soojusenergiat tarbevee
tootmiseks. Mudel IVT 590
on mõeldud eelkõige
elektriküttega majadesse.
18

IVT 490 ventilatsioonisoojuspump
on ideaalne väikeeramusse.
Nõuetele vastav ventilatsioon,
tarbevee tootmine ja maja küte on
lahendatud ühe, kompaktse,
külmikusarnase seadmega.
IVT 490 on moodne soojuspump kasutajasõbralik ja töökindel. Pump
toodab kütte- ja tarbevett väga efektiivselt.
Hea ja tervislik sisekliima saavutatakse

suuremad majadehased Soomes ja

ainult korraliku ventilatsiooniga majas.

Rootsis valivad oma majadesse IVT 490

IVT 490 pakub kõike seda

soojuspumba. Teeme viljakat koostööd

energiasäästlikult. Ei ole juhus, et

juhtivate majatehastega.

IVT 550 – kasutab
ventileeritavat õhku tarbevee
tootmiseks.

IVT 590 –
ventilatsioonisoojuspump
elektriküttega majja

IVT 550 kasutab ventileeritavas
õhus olevat soojusenergiat, mis
muidu tuulutataks välja, tarbevee
tootmiseks. Kulutused soojale veele
on 550-ga väikesed.

IVT 590 on sobiv lahendus
leevendama elektrikütte kõrgeid
kulusid. Energiaallikaks on siseõhk,
mis muidu ventileeritaks välja.

Lisaks madalatele kasutuskuludele
parandab IVT 550 siseõhu kvaliteeti.
Kuna maja õhk vahetub u. 12 korda
ööpäevas, siis siseruumides on alati
värske tunne. Vähenevad ka niiskuse,
hallituse- ja radooni probleemid. See
täiuslik energiapakett sisaldab
ventilatsiooni, soojuspumpa ja tarbevee
boilerit. Kõik see on mahutatud
kompaktsesse paketti mis vajab vaid
60cm2 põrandapinda.

IVT 590 ühendatakse erilise
minivesisüsteemi abil vaikse
puhurradiaatoriga. See jaotab soojuse
ühtlaselt majas. IVT 590-t võib kasutada
ka siis kui elektriradiaatorid
vahetatakse vesiradiaatorite vastu.
Kõik vajalik kütte, ventilatsiooni ja
tarbevee jaoks sisaldub tarnesse. Boiler
on roostevabast terasest, mis lisab
turvatunnet.
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Soojuspump ja
puhurradiaator –
elektrikütja võimalus
säästa
IVT-puhurradiaator
Elektriga kütja on võibolla juba
harjunud kuiva õhu ja ebaühtlase
soojusega aga kindlasti mitte
elektrihinna pideva tõusuga.
IVT--l on pakkuda lahendus,
mis annab suured säästud ja
parandab siseõhu kvaliteeti.
Probleem lahendatakse ühe või mitme
puhurradiaatori abiga, mis jagavad sooja
ühtlasemalt majja. Vajalikku soojust
puhurradiaatoritele toodavad IVT
Greenline või IVT Optima -soojuspump.
Soe vesi juhitakse erilise minivesi
süsteemi abil puhurradiaatorisse. Sellise
süsteemiga saime esikoha 1995. aastal
toimunud Nuteki konkursil Põhjamaade
parim soojuspump. Sealt edasi oleme
arendanud tehnikat ja soojuspumpasid
veelgi paremaks.

Ühest puhurradiaatorist piisab
Enamikel juhtudel ühest
puhurradiaatorist piisab tootma ühtlast
soojust tervesse majja.
Olemasolevad elektriradiaatorid
säilitatakse, et vajaduse korral saaks
külmematel päevadel rohkem kütta.

Minivesisüsteemi
abil ühendatakse
IVT-puhurradiaator
soojuspumbaga, mis jagab
sooja ühtlaselt majasse.
Madal tööheli ja
tagasihoidlik disain.

Loodusjahutus
Puhurradiaator võib jagada ka meeldivat
jahutust kuumadel suvepäevadel
madalate kuludega. Sellisel juhul
kasutatakse puuraugu jahedust. See
tähendab, et kaljusse laetakse
suvekuumust mida talvel taas efektiivselt
kütmisel ära kasutatakse.
Veetsirkulatsiooniga küte
Elektriradiaatorid võib vahetada täielikult
veetsirkulatiooniga radiaatorite vastu. See
tõstab loomulikult investeeringu suurust,
kuid pikemas perspektiivis on kindlasti
tasuvam. Palu IVT edasimüüjalt tasuta
kalkulatsioon sinu maja tulevaste
küttekulude kohta. See lihtsustab
kindlasti õigete otsuste tegemist.
Alternatiiv
Võib ka valida IVT Nordic Inverter
õhusoojuspumba, mis samuti vähendab
küttekulusid. (vaata lk 20)

20°
20°

22°
20°
20°

20°

22°
20°

20°
18°

20°
22°

Soojem siseõhk.
Soojus levib ühtlaselt majja.
Ringlev soe õhk teeb ka
põrandad soojaks.

20o

20o

Puhurradiaator. Soe vesi juhitakse
soojuspumbast erilise
minivesisüsteemi kaudu
puhurradiaatorisse.

Soojad põrandad. Pöörlev soe
õhk teeb ka põrandad soojaks.
19
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IVT Nordic Inverter
kütab, jahutab ja
puhastab – eriti
soovitame elektrikütjale
IVT Nordic
Inverter
IVT uus õhksoojuspump-

IVT Nordic Inverter on täiesti uus
õhksoojuspump, mis kütab ning
jahutab eriti väikeste kuludega.
Täiuslik lahendus elektriga
köetavasse majja või suvilasse.

ammutab soojusenergiat
välisõhust ka talve
külmimatel päevadel.

IVT Nordic Inverter on oma ala juhtivate
inseneride poolt arendatud toode
Põhjamaa kliimasse.
Väliskomponent ammutab tasuta
soojusenergiat välisõhust ja
sisekomponent jaotab soojuse ühtlaselt
laiali. Pakaseperioodil tuleb kaasata
olemasolev küte. Kamina kütmine annab
soojuspumbale vajaliku lisaenergia kõige
külmematel päevadel.
Ainulaadne õhu puhastamine
IVT Nordic Inverter kasutab ainulaadset
plasmacluster-õhupuhastustehnikat.
Ionisaator toodab positiivseid ja
negatiivseid ioone siseruumidesse.

IVT Nordic Inverteril on
1-aastane garantii.

Tasuta energiat. Väliskomponent
siirdab välisõhust energia
sisekomponendi kaudu majja.

20

Ioonid puhastavad õhku aktiivse
keemilise protsessiga, mis eemaldab
viiruseid ja baktereid siseõhust.
Tõhusad tolmufiltrid puhastavad õhku nii
tolmust, allergiatekitajatest kui ka
bakteritest.
Meeldivat jahutust
Kuumadel suvepäevadel IVT Nordic
Inverter ka jahutab meeldivalt.
Reguleerid ainult soovitud temperatuuri
juhtimispuldiga.
Miinimum 10 kraadi
Ainuladne 10-kraadi funktsioon annab
võimaluse hoida suvilas talv läbi vajalikku
minimaalset temperatuuri soodsalt.
Turvategijana on siiski soovitatav vana
küttesüsteem reguleerida koostööle IVT
Nordicuga, et ootamatuste korral
süsteem päris üles ei ütleks.
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30 protsenti parem
IVT Nordic Inverteris kasutatakse
arenenud tehnikat. Väike kiirus ja pidev
töötamine tagavad vaikse tööheli ja pika
tööea. Loovutatav soojusenergia
jaotatakse tasaselt vastavalt majale.
Alalisvoolu mootorid ja eriline
elektooriniline paisuventiil vähendavad
elektritarbimist u. 30% võrreldes tavaliste
õhksoojuspumpadega.

Sida 21

Testitud ja heks kiidetud
IVT Nordic Inverter on Statens
Provningsanstalti poolt testitud ja
heaks kiidetud.

25o

20o

20o

Parim omas klassis
IVT Nordic Inverter õhksoojuspumba
energiaklass on A ja soojustegur 4.

18o

20o

Elektriküte jätab
põrandad külmaks.

Soojad põrandad tänu
liikuvale õhule.

20°
22°
20°
20°

20°

18°

Sooja levimine. Soe levib tasaselt
tervesse majja.
21
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IVT aitab sul säästa
kõige rohkem
IVT soojuspumbas kasutatakse juhtivate tootjate
tehnoloogiat ja parimaid komponente.
Saad turvalise ja kindlalt töötava süsteemi.
Edasimüüjad on koolitatud ja sertifitseeritud tegema
täiusliku analüüsi sinu maja energiavajadusest. Kohtud
profiga kelle soovituste põhjal on lihtne teha õigeid otsuseid
säästmise koha pealt.
Kuidas see toimub?
Võta ühendust lähima IVT edasimüüjaga. Tema aitab sind
nõu ja jõuga, et saaksid alustada säästmist võimalikult ruttu.

22

oonid
1. Säästukalkulatsi
vutab sulle tasuta,

IVT-edasimüüja ar säästa erinevate
kui palju on võimalik ega võrreldes
soojuspumba süsteemid eemiga.
olemasoleva küttesüst tuuakse ära.
Ka keskkonnasäästud
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2. Koduvisiit
Et soojuspump oleks õiget tüüpi ja optimaalse
võimsusega, tuleb edasimüüjal teha kohapeal
energiakulu ülevaatus. IVT edasimüüjad on
energiakasutuse ja -säästu asjatundjad.
Ülevaatus on tasuta.

3. Puur-/ või kaevetööd
Kui oleme koos leidnud sobiva soojuspumba
sinu majja, on aeg hakata ette
valmistama puur- või kaevetöid. Tööde
kestvus üldiselt on vaid mõni päev. Selle
ajaga peaks ka krunt jälle korda tehtud
olema.

4.Paigaldus el (ja võimaluse korral ka

Vana õlikat utatakse nõuetekohaselt
õlimahuti) lamme soojuspupump
ja uus kaasaegn
paigaldatakse.

5. Häälestus
Enamus parameetreid tehase
poolt paika
pandud. Seega paigalduon
s
lä
heb
rut
edasimüüja teeb vaid peenhää tu ja
lestuse
vastavalt majale.

6. Tee unistused teoks toodab turvaliselt
Uus kaasaegne soojuspump

lamajast on
soojust aastakümmneid. Vanast kat
hea, vii
saanud puhas ja vaikne ruum. Olestab
selle jaoks
sää
unistused ellu. IVT soojuspump
raha.
23
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Põhjamaade suurim
IVT on Põhjamaade juhtiv soojuspumba tootja, kellel
kogemust alal üle 30 aasta. Nende aastate jooksul on IVT
soojuspumpasid tarnitud üle 260 000, s.o. üle poole kõikidest
kasutusel olevatest soojuspumpadest.
IVT lai tooteskaala võimaldab leida igale objektile sobiliku soojuspumba.
Toodete kõrge kvaliteet võimaldab pakkuda pikaealist garantiid.
Soojuspumbad toodetakse uutes kaasaegsetes tehastes Tranåsis ja
Katrineholmis. Kõik soojuspumbas kasutatavad komponendid on
maailma juhtivate valmistajate toodang.
Soojuspump OÜ ja edasimüüjad on Eesti soojuspumba Liidu ESPEL
liikmed.
Kõik IVT edasimüüjad koolitatakse ja sertifitseeritakse rangete
rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Soojuspumba ala parimad spetsialistid,
IVT müüjad, aitavad leida teie majale optimaalse energiasäästliku
küttelahenduse.
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