IVT Nordic Inverter® PR-N
Luft/luftvärmepump.

Spara mer. Varvtalsstyrning anpassar
driften efter ditt värmebehov.
Utvecklad för nordiskt klimat. Ger energisnål värme även när utetemperaturen
närmar sig 30 minusgrader.
Få varma, sköna golv med smart
luftspridningsteknik.
Håll ditt fritidshus friskt med 10°C
underhållsvärme.
Effektiv avsmältning hindrar att
värmepumpen fryser.
Appstyrning via Wi-Fi (tillbehör).

För mellanstora och
mindre hus.
IVT Nordic Inverter® PR-N är särskilt utvecklad för
mellanstora och mindre hus som utsätts för nordiskt
klimat. Precis som namnet antyder är värmepumpen
inverterstyrd, vilket innebär att värmeproduktionen
automatiskt anpassas efter behovet.

10 års garanti på kompressorn
och 6 år på värmepumpen ingår.

Energiklassificeringen avser IVT Nordic Inverter PR-N, en modell ur vår produktlinje Nordic Inverter.
Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera.

IVT Nordic Inverter® PR-N
våra Inverter-modeller, är även effektiv mot avgaser och
tobaksrök. I fritidshus är det viktigt att kylan hålls borta för
att undvika problem med fukt och mögel. Därför har våra
Inverter-modeller en särskild funktion för underhållsvärme.
Och på sommaren när det blir för varmt inne, kan de istället
blåsa kalluft för att ge skön svalka.

Plasmacluster Jon-tekniken är en unik luftreningsmetod
som arbetar aktivt för att oskadliggöra luftburna bakterier,
virus, mögel samt allergener. Tekniken, som är inbyggd i alla

* För att garantin ska gälla behöver du serva värmepumpen efter tre år.
Regelbunden service gör också att du sänker dina värmekostnader samtidigt
som du minskar risken för driftstopp.

Teknisk fakta IVT Nordic Inverter®PR-N
Modell

09 PR-N

12 PR-N

Energiklass (Värmedrift)

A+

A+

Avgiven värmeeffekt min/max

1,4-5,0 kW

1,4-6,0 kW

Kyleeffekt min/max

1,4-3,0 kW

1,4-4,0 kW

SCOP

3,9

4,7

1)

Kompressortyp

Inverter Rotary

Fläktar

Varvtalsstyrd lågenergi
45 / 54 dB(A)

47 / 56 dB(A)

56 dB(A)

58 dB(A)

Köldmedie
GWP 2)

Ja
R410A
2088 kg CO2e

Vikt köldmedie

1,140 kg

CO2-ekvivalent

2,380 to CO2e

Hermetiskt sluten

Nej

Mått inomhusdel (bredd×djup×höjd)

770×248×260 mm

Mått utomhusdel (bredd×djup×höjd)

780×265×540 mm

Vikt inomhusdel / utomhusdel (utan förpackning)

Oktoberber 2017.

Ljudeffekt innedel l/h
Ljudeffekt utedel
Innehåller fluorerade växthusgaser

Appstyrning via Wi-Fi
finns som tillbehör.

9 / 34 kg

Förberedd för app-styrning (Android)

Ja

Fritidshusfunktion 10°C

Ja

1) Medelklimat. 2) Global warming potential.
Effektuppgifterna gäller vid utelufttemperatur 7°C torr och 6°C våt samt 20°C torr inomhustemp.

Producerad enligt Svanens miljökrav: DanagårdLiTHO nr 341.196. Med reservation för eventuella tryckfel.

IVT Nordic Inverter ® PR-N installeras endast av certifierade
återförsäljare. Med IVT:s serviceprogram ingår hela 10 års
garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår.*
Ett skydd som du dessutom kan förlänga upp till 16 år genom
vår tilläggsförsäkring.

Mecka Reklambyrå.

Den här värmepumpen passar perfekt för mellanstora och
mindre hus och fortsätter att spara energi även när utomhustemperaturen blir så låg som närmare 30 minusgrader.
IVT Nordic Inverter ® PR-N är försedd med Hot Pipe tråg
värmare som effektivt förhindrar isbildning, till skillnad från
flera andra fabrikat som använder dyr direktel. Innedelen
har en nyutvecklad luftriktare som bidrar till lägre ljud och
förbättrat luftflöde. Den kan även vinklas efter önskemål.
Automatisk fuktreglering finns som tillbehör. Värmepumpen
kan fjärrstyras via App (Android) och sms.

P-märkt av SP (Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut).

LÄS MER OM IVT NORDIC INVERTER PR-N PÅ IVT.SE

