
IVT  maasoojus, 
ventilatsioon

    
IVT Kompaktkollektor 



PARIM VALIK!
IVT Kompaktkollektor töötab 
IVT PremiumLine, Greenline
jja IVT väljatõmbe vent. seadme
VBX koostöös.

IVT Greenline
IVT PremiumLine

Kompaktne      maakontuur
maasoojuspumpadele
ühesmoodulis 40jm.

Idaalne lahendus väikese krundiga
majadele
On palju inimesi ,kes ei saa krundi m2
vähesuse tõttu kasutada tavalist maa
kontuuri või näiteks energia puurauku.
IVT Kompakkollektor on lahendus
kõigile maja omanikele, kes soovivad
kütta oma kodu maasoojusega ! Kuna
kollektor on väga kompaktne, siis on
võimalik saada tema abil maksimaalne
tulemus minimaalsel alal. Maja kütmine 
on sama lihtne kui tavalise enregia -  
kontuuriga.

Täielik lahendus kogu maja kütmiseks
ja ventileerimiseks
IVT kompaktkollektor on osa tervikust,
mis lahendab kogu maja tervisliku sise -
kliima, tehes seda ka väga säästlikult.
Kollektorid peavad olema alati ühendatud

Kiire
ja  kerge 
paigaldada

Kraavi sügavus 3m ja kraavi laius 1m.
.

Kompakkollektor asetatakse kraavi.

IVT VBX väljatõmbe ventilatsiooni - 
seadmega või ka IVT TWIN 495 maa -
soojuspumbaga. VBX ventilatsiooni -  
seadme abil kompakkollektorid taas -  
laevad ennest majast väljatõmmatavast
õhust energiat, mida maja hetkel kütteks
sellel hetkel ei vaja. Tänu sellisele 
süsteemi arendusele on võimalik
nautida säästlikku ja mugavat kütet
ning eluruumide sisekliimat.

Kerge paigaldada
Kompaktkollektoreid on sama kerge
paigaldada kui tavalist energiakontuuri. 
Kaevatakse 3m sügavune kraav, millest 
1m katab kollektorit.  
Mooduleid on kerge ühendada tänu
üleval osas asetsevatele ühendustoru -
dele. Moodulite kogus sõltub majast 
 ja pinnasest. 

Maasoojuspumba paigaldamisel, on võimalik kasutada uut ja väga 
kompaktset energiakontuuri koos IVT ventilatsiooniseadmega VBX.
Ühe keskmise majapidamise aastaseks kütmiseks läheb vaja ainult  
40 m2

  kinnistul energiakontuuri mahutamiseks.
IVT Kompaktkollektor on IVT kaubamärgi patendeeritud ainulaadne 
energiakontuuri lahendus.

IVT Kompaktkollektor on
patendeeritud. Tänu  
majast väljuva toasooja
kinnipüüdmisele on võimalik
IVT maasoojuspumpasid   
kasutada ka väga väikese
krundiga elamutes.



IVT  PremiumLine koos kompakkollektoritega ja vent. seadmega 

IVT 495 TWIN koos kompaktkollektoritega

Kompaktkollektorid

Kompakkollektorid

495 TWIN 

VBX

IVT PremiumLine

Mooduleid on kerge ühendada üksteisega,
üleval osas asetsevate ühendustorude abil.

Mõne aja möödudes ei ole ühtegi märki, 
kompakkollektorite paigaldamisest.

Kraav taas täidetakse pinnasega.
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IVT juhib 
tootearendust
IVT Kompakkollektorid on hea näide IVT tootearenduse tasemest. 
Me teadlikult investeerime tootearendusse palju ,et saavutada teistest
kiiremad, uuemad ja paremad tooted, lahendused.

www.ivt.ee

IVT pakub teadmisi
ja täiuslikku toote - 
valikut
Rohkem kui 30 aastat on IVT kaubamärk arendanud soojuspumba tehnikat
ja hetkel on suurim soojuspumba tootja Põhjamaades. Aastate jookusl on IVT
paigaldanud üle 300,000 soojuspumba, mis on rohkem kui üle poole Põhjamaade
soojuspumpadest. Täna pakub IVT täiuslikku tootevalikut, kättesaadaval igal  
võimalikul turul – Meil on soojuspump igale majale!


