
IVT 490

U U E  V E N T I L AT S I O O N I  Õ H U S O O J U S P U M B A G A  
S U U R E D  S Ä Ä S T U D  J A  –  M U G A V U S
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IVT  490 ON TOODETUD
KAASAEGSETE NÕUETE KOHASELT

SÄÄSTAB KASUTAMISEL JA
ON LIHTNE NING 
KESKKONNASÕBRALIK
IVT 490 on uue põlvkonna  soojus-
pump. Se on toodetud tänapäeva 
säästu-, olmemugavuse-, keskkonna- ja
disaini nõuete kohaselt. Soojuspumbal
on neli põhifunktsiooni: maja küte, ven-
tilatsioon, tarbevee tootmine ja energia
säästmine. Kaasaegne tipptehnoloogia
tagab soojuspumba töökindluse.
Võrreldes muude küttesüsteemidega
on paigaldamine lihtne.

IVT 490 kasutab maja ventileerita-
vat õhku maja kütmiseks ja tarbevee
tegemiseks. 

Seda tööpõhimõtet on IVT:l kasuta-
tud ja arendatud juba üle 30 aasta.

IVT 490 on edukas toote arengu
resultaat. IVT on, investeerides selle
toote arendamisse, võtnud arvesse
oma kogemuse üle 100 000 ventilat-
sooni õhusoojuspumba paigaldamisega
individuaalmajadesse.

Resultaadiks on eriti säästev, 
töökindel ja pikaealine ventilatsiooni
õhusoojuspump.

TOODETUD TULEVIKKU
ARVASTADES

IVT 490:s on erilist tähelepanu pööratud
kommunikatsioonile. Lihtne toote juhti-
mine ja teadmine, mida toode teeb –
see lisab turvatunnet. 

OLMEMUGAVUS

IVT 490 vahetab majas siseõhku umbes
12 korda ööpäevas. Kodu on alati 
ventileeritud ja seal on tervislik(ilma
bakteriteta), puhas(ilma tolmuta) 
siseõhk.

VÄIKE MÜRATASE

IVT 490 on hästi isoleeritud. Toote 
vaikse tööheli pärast ei ole piiranguid
toote paigitusele(köök).
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IVT 490 on tänapäeva lahendus meie
koju. Soojuspump on komplekt, kus
küte, tarbevesi ja ventilatsioon juhitak-
se arvutipõhjalise juhtimispaneeliga.

Uutes ehitustes pakub IVT kogu
lahenduse kütte ja ventilatsiooni
jaoks. Lisaks programmeerime kogu
ventilatsiooni projekti CAD-program-
miga ja reguleerime ventilatsiooni
soojuspumba kasutusele võtmisel.
Selline teenindus garanteerib, et
midagi ei jäeta juhuse hooleks.
(Oleme alati telefonikõne kaugusel)!

TÄIELIK KOMPLEKT
MEELDIVALE 
KÜTTELE

ROHKEM TARBEVETT

Tarbevee osakaal kogu kuttest on
üldiselt üks neljandik. IVT 490 toodab
aastaringselt eriti soodsalt tarbevett.
Endiste mudelitega võrreldes on 
IVT tõhustanud tarbevee funktsioone
nii, et soojuspump valmistab rohkem
ja kuumemat tarbevett. 

Radiaatorid

Ventilatsiooni kapp,
imipool

Välisandur GT2 on kom-
plektis – mis annab
Teile võimaluse välis-
temperatuuri arves-
tades toota sooja ja 
tarbevett säästlikult.
Siseandur GT 5 on 
lisaseade.

Põrandaküte

Värske õhu ventiil
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ROOSTEVABA BOILER

Töökindlust ja keskkonna-
norme arvestades on IVT 
valinud tarbeveevee boileri
materjaliks roostevaba 
terase. Boiler on väga hästi
isoleeritud, et soojakaod
oleksid minimaalsed. 
Boiler on taiesti hooldevaba.

Kasutatud siseõhk,
umbes 20°

Kasutatud siseõhk viiakse 
Kanalite kaudu soojuspumppa.

Tarbevesi

Kasutatud siseõhk 

Ventileeritava õhu 
Toode on võtnud
Siseõhu soojusvahetisse

Ventilatsooni 
õhusoojuspump.
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TEHNILISELT VI IMISTLETUD 
VI IMSE DETAILINI

Soojusvaheti
Ventileeritava õhu 

temperatuur viiakse 
+ 20°:st 3-5° krradini

Ventilaator

Tarbevee boiler 
Roostevaba teras 

Ventiil 
küttesüsteemile

Külm – ja soe vesi

Elektrikasset

Moodulehitusega – 
IVT 490 on eriti 
kerge hooldada

Sujuv elektrikasseti
reguleerimine

Küttekontuur paisupaak
Külma vee liitmine täitmis,
tühjendamis-, tagasilöögi- 

ja kaitseventiilidega.

Kütte ja tarbevee 
liitmik.

Kompressor on valitud
säästvat tegurit 

arvestades

Filtrikasett, kus on
pestav filter

Ventilatsiooni liitmine

Juhtimiskeskus

IVT 490:sas on uus Rego 400
juhtimispaneel, milles on eriti
kaasaegne mõõt- ja reguleeri-
mistehnika. Rego 400:ga 
võimaldad kodusse just 
vajalikud parameetrid.

Paigaldajad reguleerivad para-
meetrid kasutusele võtmisel.
Soovi korral võid muuta 
parameetreid, see on lihtne.
Kahe nupu ja pöördnupu abil
võid reguleerida parameetreid.

Kahe rivi digitaalekraan näitab
parameetreid ja need on 
selgelt loetavad. 

Neli kasutusreziimi märktuld
hõlbustavad soojuspumba
funktsioneerimise jälgimist.
Juhtimispaneeli protsessor on
kaasaegne onboard-tehnika.
Vahest on kuuma vett vaja 
rohkem kui tavaliselt, näiteks
kui sugulased tulevad külla.
See õnnestub kergesti.
Valides säästuprogrami, 
on säästud optimaalsed.
Puhkuse programm. 
Reguleeri soojuspump 
”säästukasutusele”, kui 
oled pikemalt kodust eemal.

Küttekontuuri 
tsirkulatsiooni pump
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IVT 490 on toodetud säästma. Tootel on pikk kasutusiga ,
toode on kasutajasõbralik ja paigaldamine on lihtne.
Tehnika on kompaktne ja testitud tehases .
IVT 490 on kindel alternatiiv uusehituse küttesüsteemile
või saneerimis kohtades kus on planeeritud sundventilat-
sioon. Toodet võib kasutada kõikide veetsirkulatsiooniga
soojusjagamise puhul ja eriti effektiivne on ta põrandakütte
puhul. Sisse ehitatud 9 kW või 13 kW elektritenn käivitub
automaatselt ja annab lisasoojust kui vaja.

TARBEVEE TIPPTARBIMISPROGRAMM
IVT 490:s on toiming, kus tarbevee temperatuuri võib 
tõsta lühiajaliselt.

VÕIMAS
Kompaktsus ja hea disain annab meile võimaluse 
kasutada väikest pinda, 60 x 60 cm.

TEHNILISED ANDMED

Mudel 490

Külmaaine R134a

Boileri maht (liitrit) 170

Max rõhk  küttekontuuris 1,5 bar

Paisupaak (liitrit) 12

Toruliitmikud Cu 22

Kanalisatsiooni liitmikud 32

Ventilatsiooni liitmikud (mm) ø 125

Kaitseventiil on

Tagasilöögi ventiili on

Täitmisventiil on

Tühjendusventiil on

Segisti ventiil ei

Rõhumõõtja on

Tsirkulatsiooni pump on

Liitmine 3N~

Pinge (V) 400

Kaitse (A) 16/20/25

Värv                                        Valge

Kõrgus (mm) 2050

Laius (mm) 600

Sügavus (mm) 615

Kaal (kg) 165

Õhuvool 72–250 m3/h

Vee tsirkuleerimine 0–0,5 l/s

Võimsus

Puhur (6 kiirust) 0,165 (kW)

Soojuspumba võimsus 1,7–2,0 (kW)

Elektrikasseti võimsus 9/12 (13,5) (kW)

Kompressor 0,5–0,7 (kW)

Lisatarvikud

Ülemine osa kõrge/madal (mm) 298/198

Siseandur  GT-5 

P A K U M E  P U H A S T

E N E R G I A T
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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.

Kessele Eesti OÜ  |  Paldiski mnt 29  |  Tallinn 10612

Tel./faks +372 6675099  |  www.ivt.ee  | 
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