
IVT Nordic
Inverter

Komplement till användarhandledning

Tips för bästa besparing
med din nya värmepump
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Grattis, till valet av
IVT Nordic Inverter

Tack för att du valde IVT Nordic
Inverter. Det är ett bra val efter-
som den ger dig låga värme-
kostnader och en bättre inom-
husmiljö under många år framåt.

Din värmepump har absolut senaste teknik och är

utvecklad för vårt klimat. Den nya Plasmacluster 

luftreningen är också en helt unik teknik som ger

renare luft i ditt hus.

Vi hoppas att du blir nöjd med din IVT Nordic Inverter.

Är det några problem, tveka inte att kontakta din åter-

försäljare. Vi vill nämligen att du ska bli nöjd med din

besparing, med installationen och med det bemötande

du får samt med service och trygghet även efter köpet.
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För att du ska få en optimal energibesparing och
ett så behagligt inomhusklimat som möjligt i hela
huset måste värmepumpen och dina befintliga
element samspela. Observera att värmepumpen
ska vara huvudvärmekällan.

Tips för inställningar för 
bästa besparing

Fjärrkontroll. Du kan enkelt göra alla
inställningar med fjärrkontrollen.

Inomhusdel. Displayen på inne-
aggregatet visar bland annat ute-
temperatur, innetemperatur samt
vald funktion.

Mode

Fan

On/Off

Värme-
drifts-
läge 

Autoläge
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Starta värmepumpen med 
On/Off-knappen, en röd drifts-

lampa tänds på inomhusdelen. 
Observera att det kan ta några 
minuter innan värmepumpen startar.

Ställ in läget för värmedrift
(    ) med Mode-knappen.

Ställ in fläkten med fan-knappen
på autoläget (     ).

Ställ in temperaturinställningen 
på 20°C.
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Värmespridning. Värmen
sprids mjukt till hela huset.
I rum som ligger långt ifrån
aggregatet, eller där du vill
ha stängd dörr, måste 
värmen balanseras till rätt
nivå med dina element.

Inomhusdel

Utomhusdel
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För att utnyttja värmepumpen 
maximalt ska effekten från så många

element som möjligt hållas på så låg
nivå som möjligt.

Börja med att helt stänga av samtliga
element i utrymmen som är öppna mot
värmepumpen. Äldre el-element stängs
av med brytare, nyare element begrän-
sas med termostaten till 5-10°C.

Höj inställningen på värmepumpen 
grad för grad tills god komfort 

uppstår. Titta inte blint på 
inställningstemperaturen,se den mer
som ett gasreglage. Inställningar 
mellan 20-25 grader är normalt. 

Genom att ändra luftriktningen i 
höjd- och sidled, alternativt max fläkt-
läge, kan också förbättrad effekt upp-
nås i de rum som får för lite värme.

Normalt fungerar värmespridningen
bäst vid en fast luftriktning nedåt eller
snett nedåt golvet. Om värmen inte alls
når vissa rum slås radiatorerna på i
dessa rum.

Läget swingfunktion fungerar bäst när
du kyler med din värmepump.

När det blir kallare ute kan tempe-
raturinställningen på aggregatet efter

behov höjas någon/några grader.
I de rum som ligger längst ifrån aggre-

gatet kanske du behöver höja termostaten
på elelementen ytterligare. 

Glöm inte att sänka elementen igen
när det blir varmare ute. Ju bättre du
kan balansera detta desto högre blir din
besparing.
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Tips vid användning av
Underhållsvärmefunktionen +10
Starta värmepumpen med On/Off-
knappen. Observera att det kan ta
några minuter innan värmepumpen
startar. Ställ in läget för värmedrift
(    ) med Mode-knappen. Tryck på den
röda knappen (+10). På fjärrkontrol-
lens display visas “10 c”.

Underhållsvärmen +10 fungerar
endast i värmeläget (    ). Även för
denna funktion gäller att värmepumpen
ska vara huvudvärmekällan.

Frysskydd
För att säkerställa att temperaturen inte
faller under frysrisknivå bör ett frys-
skydd finnas. Exempelvis elradiatorer
som kan ställas på ca 5-6 °C. Detta ska
ses som en säkerhet om värmepumpen
skulle stanna, eller att fastighetens
energibehov är större än värmepumpen
kan leverera.

Strömavbrott
Värmepumpen startar automatiskt med
samma inställning som den hade före
ett ev. strömavbrott.

Turboläge Full Power
För att snabbt få upp temperaturen:
Tryck på Full Power. 

Med denna funktion får du ut extra
mycket energi från värmepumpen 
(turboläge) under en kortare period. 

Värmepumpen går automatiskt ned
efter en viss tid, till normal arbetsnivå.

OBS! Beroende på hur vatten-
ledningen förläggs kan den
bli utsatt för frysrisk vid
långa köldperioder trots att innetempera-
turen bibehålls vid +10 °C.

Att stiga in i ett utkylt och råkallt fritidshus, är ingen
bra början på en ledighet. Dessutom tar det både tid
och kostar pengar att få upp behaglig värme. Därför är
IVT Nordic Inverters unika underhållsvärme ovärderlig. 

Underhållsvärme i fritidshus 
eller andra lokaler

Värmedriftsläge

On/Off

Fullpower

Mode

+10



För att du ska få bäst utbyte av din IVT Nordic
Inverter är det några enkla saker du bör tänka på.

Några enkla skötselråd

ON/OFF. Glöm inte att stänga av
aggregatet innan du tar bort filtren.

Filter. Filtren bör rengöras så snart
du ser att det samlats damm där.

Dammsug. Enklast får du rent
filtren med hjälp av damm-
sugaren och dammborsten.

Utomhusdelen
Håll rent runt utomhusdelen. 

Luftintaget på baksidan ska hållas rent
från löv, kvistar och annat som kan
sugas fast på gallret.

Vid extrema snöoväder kan aggregatets
baksida sättas igen. Stanna aggregatet
och avlägsna försiktigt snön och isen.
Använd inga hårda verktyg som kan
skada aggregatet.

Om inte snön och isen släpper kan det
bli nödvändigt att tina upp utedelen med
hett vatten som försiktigt begjuter
lamellerna på utsidan med exempelvis
en vattenkanna.

OBS! Vid arbeten med
utomhusdelen, bryt
strömmen till aggregatet.

Se upp för snö- och isras
direkt på utomhusdelen!

Inomhusdelen
Dammsug luftfiltren i inomhusdelen
regelbundet. Stäng av aggregatet med
fjärrkontrollens on/off knapp innan du
tar bort filtren för dammsugning så
riskerar du inte att damm sugs in 
i flänsbatteriet.
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För statistik över din elförbrukning. 
Då ser du också hur mycket du
sparar. 

Tips! För varje grad du sänker
temperaturen i huset ökar din
besparing med cirka fem procent!

Håll koll på din
elförbrukning

Datum Mätare 1 (kWh) Mätare 2 (kWh)

Bättre inomhusklimat 
med unik aktiv 
luftrening året om

Din IVT Nordic Inverter är så mycket mer
än en värmepump. Den gör inomhusluften
renare och behagligare. 

ION

ION-symbol

Den unika och patenterade
Plasmacluster Jon-tekniken,
kan med fördel användas 
för aktiv luftrening även när

värmepumpen inte används för att
värma eller kyla.

När värmepumpen är avstängd, tryck på
ION-knappen. Välj sedan fläkthastighet
med FAN-knappen efter behov. 

Luften renas aktivt från bakterier,
virus, ämnen i avgaser, tobaksrök med
mera. Kort sagt – du får ett hälsosam-
mare inomhusklimat under hela året.

Fan

För mer information, se ”Plasmaclusterdrift” i användarhandledningen.
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