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Ny högeffektiv 
luft/vatten 
värmepump
IVT PremiumLine serien 
- de absolut bästa värme-
pumparna från IVT



IVT leder utvecklingen
IVT är Europas ledande tillver-
kare av värmepumpar och erbjuder 
kompletta och vinnande system. IVT 
värmepumpar omvandlar värme från 
jord, berg eller vatten, frånluft eller 
uteluft. Vi leder utvecklingen av nya 
generationer värmepumpar.

IVT har återförsäljare 
som är certifi erade och 
utbildade för att alltid
ge dig den bästa och 
tryggaste lösningen. Som medlemmar 
i branschorganisationen SVEP tar vi 
utökat ansvar för konsumentskyddet.

IVT Värmepumpar, Box 1012, 573 28 Tranås
Tel: 0140 - 38 41 00, Fax 0140 - 178 90

mailbox@ivt.se/www.ivt.se

Tekniska data IVT PremiumLine A9, A12, A15
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Med IVT PremiumLine A9, A12 och A15 följer, för dig som privatperson, 
10 års försäkring på kompressorn och 6 års försäkring på hela värmepum-
panläggningen utan extra kostnad. Försäkringen är ett komplement till din 
villa- eller fritidshusförsäkring och täcker självrisk samt åldersavskrivning.

10 års kompressorförsäkring. 6 års försäkring 
på hela värmepumpanläggningen.

Modell A9 A12 A15

Avgiven effekt / COP vid +7/35°C 1) kW 8,9 / 4,0 11,7 / 3,5 14,3 / 3,4

Avgiven effekt / COP vid +2/35°C 1) kW 7,4 / 3,5 10,5 / 3,3 12,7 / 3,1

Nominellt fl öde värmebärare I/s 0,2 0,28 0,35

Luftfl öde m3/h 2500 3500 4100

Elektrisk inkoppling 400V N3˜ 50Hz

Säkringsstorlek AT 10 16 16

Kompressor Scroll

Högsta utgående värmebärartemp. ˚C +65

Lägsta arbetstemperatur, ute ˚C -20

Köldmedie R-407C Kg 3 3,5 3,7

Anslutning värmebärare, klämring Slang DN25 invändig gänga plantätning

Avfrostningssystem Hetgas med 4 -ventil

Ljudtrycksnivå (1 m) dBa 45 49 51

Dimensioner (BxDxH) mm 960 x 1140 x 1520

Vikt Kg 170 180 190

Färg Champagne

Hölje Galvniserad lackerad plåt

1) Effektuppgifterna är angivna enligt Europastandard EN 14511 (inkl. avfrostning och cirkulationspumpseffekt).

Den nya luft/vatten värmepumpen i IVT PremiumLine serien har teknik som förbättrar den 
på en rad punkter. Den högeffektiva scrollkompressorn i kombination med övrig teknik gör 
den mycket effektiv ned till minus 20˚C.

Effektivare: Ökad verkningsgrad tack vare större värmeväxlarytor.
Tystare: Mycket effektiv ljuddämpning. Luften släpps ut åt sidorna och dämpas av 
ljudhuvar, som är standard.
Enklare: Anslutning bakåt alternativt nedåt innebär enkel anslutning oavsett placering 
utanför huset.
Passar perfekt: Utvecklad för anslutning till IVT:s nya Kombimodul 200-300 A/W som ger 
en komplett lösning för värme och varmvatten året om. Kan även samköras med befi ntlig 
el- eller oljepanna.
Anpassad: Utvecklad och anpassad för svenska behov och höga miljökrav. Ny teknisk 
lösning samlar upp kondensvatten och eliminerar isbildning.
Värmer poolen: Du kan med fördel använda värmepumpen för uppvärmning av swimming-
pool. En speciell poolstyrning ger energisnål uppvärmning.
Dubbel effekt: Önskas högre effekt kan två värmepumpar samköras så att båda värme-
pumparnas effekt utnyttjas fullt ut.
Snyggare: Ny elegant design gör att den smälter in i miljön vid huset.

Effektivare och tystare än någonsin


