IVT Vent 302
Frånluftsvärmepump.

Energiklass A++/A ger dig låga
värmekostnader.
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Passar utmärkt i hus och bostadsrätter
byggda 1970 och framåt.
Designad för installation i exempelvis
tvättstugor och grovkök.
Tillbehör för att dölja rör och
ventilationsanslutningar.
Förberedd för appstyrning.
Utvecklad och tillverkad i Tranås för
nordiska förhållanden.

Det perfekta valet för dig
som ska byta värmepump.
IVT Vent är utvecklad för att klara höga krav på besparing, komfort,
miljö och design. Värme, varmvatten och ventilation kombineras
i en kompakt och snygg installation. IVT Vent är också perfekt när
du byter ut en tidigare frånluftsvärmepump, oavsett märke.

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

Energiklassificeringen avser IVT Vent 302, en modell ur vår produktlinje Vent.
Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera.

IVT Vent 302

IVT Vent 302 installeras endast av certifierade återförsäljare.
Med IVT:s serviceprogram ingår hela 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen.* Ett skydd som du dessutom kan förlänga upp till 18 år genom vår tilläggsförsäkring.
*För att garantin ska gälla behöver du serva värmepumpen efter tre och fem år. Regelbunden
service gör att du sänker dina värmekostnader samtidigt som du minskar risken för driftstopp.

Teknisk fakta IVT Vent 302
Modell

302

Effekt
Värmeeffekt, vid luftflöde 200m3/h (20/35)

1,6 kW

SCOP 1)

4,39

Kompressor
Typ

Högeffektiv

Beredare

Rostfri slingtank

Varmvattenkapacitet 40°C (vid 12 l/min)

258 liter

Mars 2019.

Varmvatten

Allmänt
Reglercentral Belyst

Högupplöst monocrome

Innehåller fluorerade växthusgaser

Ja

Köldmedie

R134A

GWP

2)

Vikt köldmedie

1430 kg CO2e
0,44 kg

CO2-ekvivalent

0,62 ton CO2e

Hermetiskt sluten

Ja

Mått (bredd×djup×höjd)

600x600x2065 mm

Vikt (utan förpackning)

199 kg

1) EN 14825, kallt klimat +35°C
2) Global warming potential

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

För dig som byter från en äldre frånluftsvärmepump finns
stora möjligheter att sänka din värmekostnad ytterligare.
IVT Vent 302:s höga effektivitet speglas i energiklassen A++ för
värme samt A för varmvatten. Dessutom ger värmepumpen
tillgång till varmvatten för hela familjen att duscha eller bada.
Samtidigt får du ett sunt inomhusklimat. I samband med att
värmepumpen återvinner värmen i ditt hem byter den ut
luften så att du alltid har en ventilerad miljö som är bra för
din hälsa.

Designen är uppdaterad så att värmepumpen och dess
tillbehör har samma enhetliga utseende, vilket gör hela
installation snygg och optimal för dig som har värmepumpen
i tvättstugan eller grovköket. Styrsystemet är förberett för
appstyrning. Genom att styra värmepumpen direkt i mobilen
har du alltid full kontroll på systemet och kan enkelt spara extra
pengar genom att anpassa temperaturen efter ditt behov.

Mecka Reklambyrå.

Den här värmepumpen är utvecklad i nära samarbete
med IVT:s certifierade återförsäljare och med erfarenheten
från över 100 000 installationer. Resultatet innebär att IVT
Vent 302 kan ersätta samtliga äldre frånluftsvärmepumpar
oavsett fabrikat.

LÄS MER OM IVT VENT 302 PÅ IVT.SE

