
IVT Kombimodul, elpanna
med avancerad regler för
bästa värmeekonomi och
enkel skötsel.

KOMBI
MODUL
200 A/W FR
200 A/W FC
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Tekniska fakta Kombimodul

IVT leder utvecklingen
IVT är Europas ledande tillverkare av 
värmepumpar och erbjuder kompletta
och vinnande system. IVT värmepumpar
omvandlar värme från jord, berg, vatten,
frånluft och uteluft. Vi leder utvecklingen
av den nya generationen värmepumpar.

IVT:s återförsäljare 
är certifierade och 
utbildade för att alltid 
ge dig den bästa och tryggaste 
lösningen. Som medlemmar i 
branschorganisationen SVEP tar vi 
utökat ansvar för konsumentskyddet.
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Kombimodul 200 A/W kan användas som
en fristående elpanna eller som ett komple-
ment till IVT Optima luft-vattenvärmepump
600-1100. Du får hög varmvattenkomfort,
bra driftsekonomi och enkel skötsel. 
En arbetstank på 80 l ger en jämn värme.
Kombimodul 200 A/W har inbyggd arbetstank och är en helhetslösning för 
uppvärmning och varmvattenproduktion. Som ett komplement till IVT Optima 
luft-vattenvärmepump 600-1100 blir Kombimodulen en del av ett system för optimal
energibesparing. Reglercentral, elpatron, expansionskärl och cirkulationspumpar 
är inbyggda vilket ger en enkel, ren och snabb installation. Finns i koppar (FC)
respektive rostfritt (FR) utförande. Dubbelmantlad varmvattenberedare ger 
högsta varmvattenkomfort.

Modell 200 A/W

Effekt elpatron kW 9

Effekt cirkulationspump kW 0,2

Elektrisk inkoppling 400V 3N˜

Max. effektförbrukning kW 9,2

Säkringsstorlek AT 16

Max. arbetstryck innermanteln bar (MPa) 10

Max. arbetstryck yttermanteln bar (MPa) 3

Volym varmvattenberedare l 185/40

Volym arbetstank l 80

Volym expansionskärl l 12

Varmvattenkapacitet 40 °C* 12 l/min 250 liter

Överhettningsskydd °C 90

Min. fl öde värmesystem l/s 1,2

Pump för värmesystem G1 Wilo Star RS 25/6-3

Värmebärarpump G2 Wilo Star RS 25/6-3

Dimensioner (BXDXH) 600x600x1870

Vikt exl. vatten kg 172

Vikt inkl. vatten kg 482

Vid köp av IVT Kombimodul, och samtidigt köp av värmepump
IVT Optima, följer för dig som privatperson, 6 års försäkring.
Försäkringen är ett komplement till din villa eller fritidshusför-
säkring och täcker självrisksamt åldersavskrivning.

* Enligt EN255-3:1997.  Temperaturen på kallvattnet in 11,7 °C och temperatur i beredaren 48,1 °C.


