
IVT Nordic Inverter 12 JHR-N

   Uus, tõhusam ja veel vaiksem õhksoojuspump



Elektrooniline
paisuventtiili

ENERGIASÄÄST SUURTES JA VÄIKESTES MAJADES

Helsinki (4,7°C)

Energiatarve 12 240 kWh/v 

Energiatarve 22 340 kWh/v

Sääst

8 300 kWh/v

13 200 kWh/v

Jyväskylä (2,5°C)

Energiatarve 14 260 kWh/v 

Energiatarve 26 030 kWh/v

8 900 kWh/v

13 800 kWh/v

Rovaniemi (0,5°C)

Energiatarve 16 100 kWh/v 

Energiatarve 29 400 kWh/v  

9 160 kWh/v

13 900 kWh/v
Parim sääst 

Tänu uusimale invertertehnikale, 

kus kompressor töötab koguaeg, 

kuid eri kiirusel, sõltuvalt objekti 

energiatarbest, sääst suureneb ja 

sama aegselt eluiga pikeneb. 

Elektrooniline paisuventiil optima- 

liseerib soojuskordse välistempratuurist

sõltumatta.

Parim pakasega!

Rootsi SP mõõdistused näitavad,  

et Nordic Inverter toodab pea

3 kW soojust 2.3 COP soojuskordsega,

kui väljas on – 18°C. +7 °C välistemperatuuril 

on soojuskordne 5.5 - MIS ON ALA 

TIPPSAAVUTUS! 

See soojuspump on nii tõhus ,et 

tootab sooja ka miinus 30C juures! 

Parim KÕIGES!

18°

20°

20° 20°

20°

22°

Soojus levib tõhusalt tervesse majja.
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IVT Nordic Inverter 12 JHR-N esin-

dab uut, endisest arenenumat 

õhksoojuspumba tehnikat.

See on IVT tõhusaim õhksoojus-

pump. Energiaauiditi test tõestab

võimsusklassi, mis on soojus- 

pumba ala tippsaavutus.

Parim sääst

Sinule otseelektrikütija tähendab 

see ,et elektriarve läheb rohkem kui

poole väiksemaks! Meeldiv  sääst, 

parem sisekliima ning jahutus suvel 

– kas võib enamat soovida.  

IVT kaubamärgi tõhusaim õhksoojuspump!
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Parem soojusjaotus 

Tänu uuele motoriseeritud õhujuhtimi -

sele on võimalik jagada juhtida sooja ja

suvel külma uuel tõhusamal moel.

See garanteerib väga madala tööhelid,  

lisa säästu ja mugavuse. 

Vaiksem

Soojus jaotub ühest punktist tervesse 

majja puhuri abil. Oleme panustanud 

palju tootearendusse vähendamaks

tööheli. Seeläbi saavutades rekordiliselt 

madalad tööhelid, antud võimsusega.

Ainulaadne aktiivne 

õhupuhastamine

Plasmacluster-ioonisaatortehnika on 

ainulaadne õhupuhastamise viis ,mis 

aktiivselt hävitab baktereid, hallitust,

seeni ning allergeene, tolmbaktereid.

Selle seadme abil võib tõhustalt ka

heitegaasidee, tubaka või suitsu lõhnu

eemaldada. 

Kahekordse ioongeneraatorite abil

toodetakse positiivseid ja negatiivseid 

ioone, mis levitatakse siseosa puhuri 

abil.  

See tehnika jäljendab looduslikku õhu -

puhastus protsessi. 

Säästureziim 

Säästureziim on eriliselt sobilik teile

kellel on soojuspump suvilas või garaazis. 

+10°C funktsioon tagab madala küttekulu 

ja kaitseb liigse niiskuse eest. Vajadusel 

on võimalik tõsta puhurite abil tempratuuri

kiiresti.

Õhuvool alla poole. 

Aktiivne õhupuhastus tähendab seda ,et oleme 

õnnestunud siirdama looduse oma õhupuhastus protsessi
elamiskeskonda. Ioongeneraator levitab positiivseid ja negatiivseid 
ioone, mis neutraliseerivad tolmukübemeid ja parandavad  
sisekliimat.

Õhuvoolu suunamine 

otse alla
.

Õhuvoolu suunamine
jahutusel või küttel. 

Uued motoriseeritud õhusuunajad annavad
atõhusama soojusjatuse väiksema tööheliga.

Õhuvool küte või 
jahutus ülesse.

Õhuvool ette.

Endisest tõhusam õhuvoolu juhtmine
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Õhksoojuspumba parim jõudlus, soojuskordne.
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 • Parem sääst – rohkem kui poolitab küttekulud.

• Ala parim soojuskordne – 5,5 COP, + 7°C välistemperatuuril.

• Toodab ka sooja – 30 °C pakasega.

• Vaiksem – õhuvoolujuhtimine ainulaatse disaini abil.

• Aktiivne õhupuhastus Plasmacluster ioonisaatori abil.

• Elektrooniline paisuventtiili – optimiseerib soojuskordse 

  sõltumata välistemperatuurist.

• Invertertehnika garanteerib parima säästu, tööheli, eluea.

• Sääästureziim +10°C. Parim valik suvilatesse, garaazidesse jne.

• Statens Provnings- och Forskningsinstitutin P-märk

  tagab kvaliteedi ja jõudluse.

• Energia klass A tähendab kõrgemat märgistust energiasäästule.

• Tänu ainulaatse õhujuhtimisele tagatakse soojad põrandad ja meeldiv sisekliima.

• Sise- ja välistempratuuri näit. 

• GSM-kaugjuhtmine ja niiskuskontroll, lisavarustusena.

ALAN PARAS VAKUUTUS

IVT 5 aasta erigarantii võimaldab enne olematut 

turvatunnet teile. 

TEHNILISED ANDMEDIVT NORDIC INVERTER 12 JHR-N                 Art.nr          14867

VÄLJUNDVÕIMSUS KÜTE (min/maks)                                                                kW 0,9 - 6,5

ELEKTRIKULU KÜTE (min/maks)                                                          kW                0,16 - 1,7

ÕHUVOOL (jahutus/küte)                                     m3/min 5,2 - 9,3 / 5,7-11,2

VÄLJUNDVÕIMSUS JAHUTUS (min/maks)                                          kW 0,9 - 4,0

ELEKTRIKULU JAHUTUS (min/maks)                                                  kW 0,2 - 1,25

SISEOSA MÜRATASE, väike puhurkiirus, (jahutus/küte)                              dB(A) 27/31

SISEOSA MÜRATASE, keskmine puhurkiirus, (jahutus/küte)                                    dB(A)                                                    35/38

SISEOSA MÜRATASE, suur puhurkiirus. (jahutus/küte)                                       dB(A)                                                    40/44

VÄLISOSA MÜRATASE, (jahutus/küte)                                             dB(A) 47/49

KÜLMAINE                R 410 A                                        1140 g

KOMPRESSORITÜÜP                                                                                                                                      Inverter, alalisvool, digitaalne juht.

PINGE                                                      V                                  220 - 240 V/50 Hz/1-vaihe

SISEOSA MÕÕDUD (LxKxS)              mm 790x260x290

VÄLISOSA MÕÕDUD (LxKxS)            mm 780x540x265

Väljundvõimsuse andmed oludes, kus välistemperatuuril 6 kraadi ja sisetemperatuuril 20 kraadi.

Plasmacluster

aktiivne
õhupuhastamine

Motoriseeritud
õhujuhtimine

Õhujuhtimine

+ 10°C

säästureziim

Kiir
küte, jahutus


