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Vali testitud tippkvaliteet

Uus IVT Nordic Inverter on uue põlvkonna õhksoojuspump, millest on tulnud menu-
toode meie kodudesse. Selles on nüüd suur hulk muudatusi ja uus stiilne disain.
Täiuslik kütteseade majasse, kus küte on otse elektriga. Võimaldab suured säästud-
juba  70 protsenti  –  lisaks meeldiva sisekliima ja tervema õhu hingamiseks.
(Konsumentverketi test 2006, Rootsi)

TESTITUD SÄÄSTMINE
Konsumentverket on teinud  Sveriges 
Provnings- och Forsknings instituudis, 
(SP) ulatuslike teste. Testid tõestavad 
ülaloleva graafiku kohaselt, et IVT Nordic 
Inverter annab ülivõimsad säästud ka
eriti külma ilmaga. 

Invertertehnika 
IVT Nordic Inverteris on uusim inverteritehnika, kus kompressor töötab kogu
aja, kuid eri kiirustel sõltuvalt objekti energia vajadusest..

Elektrooniline paisuventiil
Garanteerib ülivõimsalt külmaine 
protsessi juhtimise ja optimaalse 
soojusteguri välistemperatuurist 
sõltumatta.

Suurem soojusvaheti pindala annab parema soojusteguri ja vähendab töö-
heli.
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• Parim energiasääst erinevatel energiatarvetel:
9.100 kWh, 70% säästu = 6.500 kWh/aastas
16.600 kWh, 64% säästu = 10.600 kWh/aastas
20.000 kWh, 57% säästu = 11.500 kWh/aastas

• Suur COP 5,1 temperatuuril  +7 °C.
Voolutarbimine 450 W. Soojusvõimsus 2.300 W.

• Tippresultaat kütteperioodil
Temperatuuril  +2 °C, COP 2,9, 45% parem* 
Temperatuuril –7 °C, COP 2,7, 50% parem* 
Temperatuuril –15 °C, COP 2,3, 64% parem* 
Temperatuuril –18 °C, COP 2,1, 75% parem* 

* Võrreldes  konsumentverketi testi kaotajaga 2005.
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Ainulaadne aktiivne õhupuhastus

Erinevalt passiivsest ioonfiltreerimisest Plasmacluster-
ioonitehnika funktsioneerib aktiivselt ruumis, tehes
kahjutuks õhus olevad bakterid, viirused, hallituse-
ning võimalikud allergiatekitajad. Selline tehnika vähen-
dab tõhusalt ka heitgaaside-, suitsu-, hallituse-, ja muid

meile ebameeldivaid lõhnu. Ioonigeneraator toodab positiivseid ja nega-
tiivseid ioone, mis levivad ruumidesse sisekomponendist puhutava
õhuga. Sellise tehnikaga siirdame siseruumidesse loodusliku õhupuhas-
tuse protsessi. Kuna põhiosa küttest toodetakse soojuspumbaga, siis eri-
nevalt elektrikütte kuiva siseõhu asemel on ruumides meeldiv keskkond
inimestele ja toataimedele.

Aktiivne õhupuhastamine tähendab seda, et oleme õnnestunud siirdama
siseruumidesse loodusliku õhupuhastuse protsessi. Ioonigeneraator levitab
positiivseid ja negatiivseid ioone, mis neutraliseerivad kahjulikke osakesi ja
parandavad sisekllimat..

Teeb kahjutuks õhus olevad allergeenid Teeb kahjutuks õhus olevad viirused

Test on tehtud: The Kitasato Research Center of Environmental Sciences- Jaapanis.



Progressiivne õhujaotus, 
meeldivam küte

IVT Nordic Inverterga võib kütta progressiivselt, mis garanteerib mak-
simaalselt sooja põranda. See tähendab seda, et soe õhk juhitakse seina
mööda alla põrandale, kust see levib ülespoole. Nii saame mugavalt
sooja põranda ja tasasema soojuse.

Kui IVT Nordic Inverterit  kasutatakse jahutajana, siis jahe õhk suuna-
takse üles lakke, kust jahedam õhk langeb tasaselt alla, tekitamatta tõm-
betuule tunnet.

Soojus levib alla mööda
seina garanteerides
meile maksimaalselt
mugava ja sooja põran-
da

Maksimaalselt soe
põrand

Progressiivne õhuvool
levitab jahutusõhu üles-
poole, mis annab tasase-
ma ja meeldivama jahu-
tuse tõmbetuule effekti-
ta

Kui ei ole progres-
siivset õhuvoolu
suunamist

Soojuse levimine.
Soojus levib tasaselt kõiki-
desse ruumidessa.

sisekomponent
Väliskomponent



Miinimum +10 kraadi reziim 
suvilatesse ja puhkuse ajaks

Kujuta ette, et soovid puhkust veeta suvilas mille saad het-
kega soojaks. Ei ole vaja külmetades oodata kuni ahi sooje-
neb.

Ainulaadne funktsioon võimaldab + 10 °C temperatuuri
hoidmise meie ära olles. Seda funktsiooni on lihtne lülida
puldist, mis hoiab ära niiskuse ja külma. Sisekomponendi
turbofunktsiooniga saad ruumid kiiresti soojaks.
Miinimumreziim on mugav ka siis, kui tahad garanteerida
garaazi või sarnaste hoonete säästlikku kütte.

Õues –17 °C Sees +10 °C



Võimsus antud tingimustes kus välistemperatuur 6 kraadi ja sisetemperatuur 20
kraadi.

TEHNILISED ANDMED

IVT NORDIC INVERTER 12 FR-N Art.nr 10389

VÕIMSUS KÜTTELE, min/max kW 0,9–6,0

ELEKTRIKULU KÜTTELE, min/max kW 0,13 –1,7

ÕHUVOOL SISEKOMPONENDIS küte/jahutus m3/min 6,0– 10,7/8,5– 12,3

JAHUTUSVÕIMSUS , min/max kW 0,9 – 4,0

ELEKTRI KULU JAHUTUSELE, min/max kW 0,15 – 1,3

SISEKOMPONENDI TÖÖHELI , väiksel kiirusel  küte/jahutus dB(A) 27/35

SISEKOMPONENDI TÖÖHELI , kesakmisel kiirusel , küte/jahutus dB(A) 39/41

SISEKOMPONENDI TÖÖHELI , suurel kiirusel  küte/jahutus dB(A) 43/46

VÄLISKOMPONENDI TÖÖHELI , küte/jahutus dB(A) 49/50

KÜLMAAINE R 410 A 1000 g

KOMPRESSOR Rotary, alalisvool ja digijuhtimine

PINGE V 220 – 240V / 50 Hz / 1 faas

SISEKOMPONENDI MÕÕDUD (L x K x S) mm 790 x 278 x 198

VÄLISKOMPONENDI MÕÕDUD (L x K x S) mm 780 x 540 x 265

Plasmacluster 
– aktiv luftrening

Progressivt
luftflöde

+10°C 
Reziim

Kiirküte
Kiirjahutus

Soojuspump OÜ 

Regati pst. 1. Tallinn 11911

Tel. 6396799 või 6586168

info@ivt.ee • www.ivt.ee

IVT Nordic Inverteri 
tugevad argumendid

• Tipptulemus (Rootsi) Konsumentverketi testis 2006.
• Statens Provnings- och Forskningsinstitut P-tähis, 

garanteerib kvaliteedi ja jõudluse.
• Eriti madal tööheli 27 dB (A).
• Täiuslik kütteseade elektriküttel olevatele majadele ja suvilatesse.
• 5 aastane eri-garantii annab ülivõimsa turvatunde.
• IVT poolt arendatud toode põhjamaa karmidesse tingimustesse.
• Energiaklass A tähendab maksimaalset energiasäästu.
• Invertertehnika garanteerib parima säästu ja pikema elukaare.
• Elektrooniline paisuventiil garanteerib optimaalse soojusteguri sõltumatta 

välistemperatuurist..
• Aktiivne PlasmaCluster- õhupuhastamine.
• Tänu progressiivsele õhujaotusele täielikult soojad põrandad ja suvel ühtlane jahutus.
• + 10 °C reziim. Täiuslik lahendus suvilatesse, garaazidesse jms..
• Välis- ja sisetemperatuuri näit.
• Kogu soojuspumba modernne disain ja tehniline lahendus tagab optimaalse lõpptulemuse.

PARIM GARANTII
IVT - ainulaadne 5 aasta eri-garantii
annab meile enneolematu turvatunde


