
Tõstab ja langetab 
temperatuuri sõltumata 
teie asukohast.

Anna Nordic Inverterile
võimalus automaatselt 
valvata niiskust suvilas, 
kodus, kontoris.

T O O T E A N D M E D

ÕHK/ÕHK

IVT Nordic Inverter
  GSM - juhtimine

      automaatne
    niiskuse kontroll
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GSM-juhtimine ja niiskuskontroll
Lisavarustus, mis tõstab õhksoojuspumba väärtust.

IVT uued lisavarustused tõstavad IVT Nordic
Inverteri väärtust. Eriti heale säästule lisaks
võid kaugjuhitava seadme teel kontrollida ja
jälgida, muuta, niikust ja toatempertatuuri.

Temperatuuri kaugjuhtimine

IVT kaugjuhtimisega võid asukohast sõltumata 
tõsta või langetada temperatuuri +10 °C kuni
keskmise kodu toatemperatuurini +21 °C.
Lisab mugavust, tõstes temperatuur suvilas
mõnusaks enne kui teie sinna saabute. 
Kui lahkute suvilast, võimaldab teile seade
alandada temperatuur minimaalseks.

AUTOMAATNE NIISKUSKONTROLL

Tagab, et niiskuse tase püsib automaatselt 
soovitud tasemel. Terves sisekliimas ei levi, idane
hallitusseened, tolmubakterid. Niiskuskontroll
toimib ühtsena soojuspumba ainulaatse +10°C
säästureziimiga.
Kui niiskusekontroll märkab ,et niikustase tõuseb
üle seatud taseme, tõstab seade automaatselt
tempratuuri +18°C - ni. Kui niiskustase langeb
seatud tasemeni, siis soojuspump läheb säästu -  
reziimile. Sellisel moel on energiasääst optimaalne
ja niiksustase püsib kogu majapidamises, ilma et
tekkiks muret või probleeme hallituse ja niiskusega.
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IVT NORDIC
Inverteri kõrvale paigaldatava

IVT IR-mooduli abil võib soojus-

pumpa kergesti kaugjuhtida.

Võid valida normaaltempratuuri

(+21 °C) või säästutempratuuri

(+10 °C). IVT IR on võimaldab  

liita ka olemas oleva 

GSM kaugjuhtimis süsteemiga.

IVT IR moodul suhtleb  

IVT Nordic Inverteriga  

IR-tehnika abil. Sellel põhjusel 

peab IR moodul olema nähtav

soojuspumbale.

.

IVT-GSM LISA 
VÕIMALUSED
Võite kasutada ka muid kaug -

juhtimis seadmeid, kui

soovitame siiski IVT GSM süs -

teemi, sest et see annab 

lisaväärtusi, näiteks alarm,

käivitusseiskamine ja ka sise - 

ja välistemperatuuri näit.

Saate ka sellega juhtida valguse

peale lülitamist majas, varaste 

eemale peletamiseks.

IVT GSM-is on ka väljund maja

valveseadmetele.

NIISKUSEKONTROLL
ON VÄGA OLULINE LISASEADE
IVT HR - mooduli abil saate

tõhusa niiskusekontrollija.

Niiskusvalvur IVT HR kontrollib

niiskusetaset majas, kui

niiskusetase tõuseb üle seatud

taseme, siis seade annab käsu

soojuspumbale tõsta tempera -

tuuri +18 °C-ni. Kui niiskusetase

on jälle soovitu, siis soojuspump

jätkab säästureziimil.

NIISKUSANDUR
Süsteemi hea töötamine

põhineb sellele ,et andur 
paigaldatakse kesksesse kohta,

kuid nii et ta ei ole vahetult soojuspumba
läheduses. Kui niiskustase ületatakse
saadab niiskusandur IR-moodulile märgu. 

IR-MOODUL
IR- moodul juhib soojus -
pumpa nii, et tempratuuri
tõstetakse kuni niiskusetase
on soovitud tasmel. Seejärel 
soojuspump pöördub tagasi 
säästureziimile.

Nii lisaseade töötab:

IR IR GSM IR HR

85 mm

+ +
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    Soojuspump OÜ
      Liivalaia 51, Tallinn 10145, Eesti

                         Tel.  68 25 196 
                        Faks. 68 25 197
                             www.ivt.ee

TEHNILISED ANDMED IVT HR

TEHNILISED ANDMED IVT IR

Mudel  IR- moodul IVT Nordic Inverter toote nr. 12750

Klass                  IP 30

Mõõdud L, K, S 85 x 85 x 30 mm

Sisaldab alaldi

Mudel                                        Niiskusandur IR mooduli toote nr. 12752

Klass                  IP 30

Reguleeringud

Reguleeringuala                           35 – 95 % RH

Veamarginaal     +/- 4 % RH

Mõõdud L, K, S 86 x 86 x 30 mm

Sisaldab 8 m paigalduskaablit

TEHNILISED ANDMED IVT GSM

Mudel GSM mooduli Nordic Inverteriin toote nr. 12751

Klass                 IP 30

Mõõdud L, K, S 86 x 86 x 30 mm

Sisend

1 tk alarandurite ühendamiseks
1 tk sisend, IR liitmiseks

Väljund

1 tk (1A 50V) vaba on/off väljund
1 tk väljund IVT IR juhtimisele

1 tk sisseehitatud andur
1 tk välisandur, 8 m kaabliga
1 tk 2-sooneline kaabel, 1m IVT IR ühendamiseks
sisaldab alaldit 12V ühedamiseks 

IR-moodul, niiskusandur ja GSM mooduli on IVT Nordic Inverteri lisavarustus.

Lisavarustus sobib kõigile IVT Nordic Inverteritele alaltes 2004 aasta mudelist, 
millel on + 10 °C säästureziim.
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