IVT GEO 312 C
Maalämpöpumppu
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Säästä enemmän. Invertteriohjaus
mukauttaa tehon automaattisesti
lämmöntarpeesi mukaan. SCOP 5,6.
Käy suihkussa niin usein kuin haluat.
Käyttövesikapasiteetti on jopa 285 litraa
säästötilassa.
Varustettu älykkäällä Smartgridohjausjärjestelmällä.
Kompakti asennus — ei vie enempää
tilaa kuin tavallinen jääkappi.

Mukautuu talosi tarpeisiin.
IVT Geo 312 C on maalämpöpumppu, joka mukautuu talosi tarpeisiin
kierroslukuohjatun kompressorinsa ansiosta. Tämä tarkoittaa, että laite ottaa
huomioon lämpötilanmuutokset sekä käyttöveden kulutuksen ja
mukauttaa toimintaansa, jotta säästäisit enemmän.

vuoden takuu

Energialuokitus koskee Geo-tuotesarjamme mallia IVT Geo 312 C.
Muiden kyseisen tuotesarjan mallien energialuokitus voi poiketa tästä.

IVT Geo 312 C
Tämä on lämpöpumppu, joka on suunniteltu lämmittämään

mukaan ja lisää näin säästöjä. Sen lisäksi, että laite säästää

talosi mahdollisimman vähällä energialla – riippumatta siitä,

rahaa joka kuukausi, sen energiaa säästävä toiminta vähentää

asennetaanko se uuteen taloon tai korvataanko sillä vanha

myös lämpöpumpun osien kulumista. IVT Geo 312 C on myös

lämpöpumppu. IVT Geo 312 C -mallilla on korkein mahdollinen

erittäin hyvä valinta, jos käyt suihkussa tai kylvyssä usein.

energialuokitus A+++, ja se on yksi markkinoiden energiate-

Vesikapasiteetti on jopa 285 litraa säästötilassa.

hokkaimmista maalämpöpumpuista vuosihyötysuhteella 5,6 1).
Ohjausjärjestelmä on myös Smartgrid-yhteensopiva. Sen
Älykäs ohjausjärjestelmä mukauttaa laitteen toiminnan

ansiosta lämpöpumppu voi kytkeytyä suoraan pohjoismaiseen

lämpökaivon kapasiteetin mukaan. Tämä tarkoittaa, että jos

sähköpörssiin ja mukauttaa tehonsa sähkönhinnan mukaan.

vaihdat vanhan lämpöpumppusi uuteen, on asennus huomattavasti tehokkaampaa. Kompakti rakenne ja hyvin eristetty

Vain sertifioidut jälleenmyyjät asentavat IVT Geo-laitteita. IVT:n

käyttövesivaraaja tekevät IVT Geon taloon sijoittamisesta

huolto-ohjelmaan sisältyy 10 vuoden takuu kompressorille ja 6

yksinkertaista.

vuoden takuu muille lämpöpumpun osille.

Kompressorin kierroslukuohjaustoiminnon ansiosta säästät
joka kuukausi enemmän rahaa. Se mukauttaa toimintansa
automaattisesti käyttöveden kulutuksen ja ulkolämpötilan

Tekniset tiedot: IVT GEO 312 C
Malli

312 C

Energialuokka, tuote
Energialuokka, järjestelmä

A++
2)

A+++

Energialuokka, käyttövesi

A

Antolämpöteho

3–12 kW

SCOP 1)

5,6

Kompressorityyppi

Kierroslukuohjattu, huipputehokas

Kiertovesipumput

Kierroslukuohjattu, matala energiankulutus

Ääniteho3)

38–49 dB(A)

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)

600 x 660 x 1800 mm

Paino

200 kg

Käyttöpaneeli

Rego 2000 -korkearesoluutionäyttö

1) Kylmän ilmaston / matalan lämpötilan EN ISO 14825 -standardin mukaan.
2) Kylmän ilmaston ohjainyksikkö ja korkean/matalan lämpötilan järjestelmä.
3) EN 12102 0/55 -standardin mukaan.
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