IVT Greenline HE
Vätska/vattenvärmepump

Pålitlig. Byggd med beprövad teknik
som garanterar driftsäkerheten.
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Användarvänlig. Tydlig display där du
bland annat kan följa energiförbrukningen.
Sparar mer. Energisnål kylkrets med
a-klassade cirkulationspumpar.
Anpassa efter behov. Appstyrning,
komfortkyla och poolvärme finns som tillbehör.

Vår mest sålda
värmepump.
IVT Greenline HE är konstruerad med beprövad teknik
som garanterar driftsäkerheten. Dessutom klarar den att
leverera höga vattentemperaturer, vilket gör den extra
pålitlig under kalla vintrar.

10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen
ingår, förutsatt att service och underhåll utförs.

Energiklassificeringen avser IVT Greenline HE C11, en modell ur vår produktlinje Greenline.
Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera.

IVT Greenline HE
Styrsystemet är även förberett med Smartgrid. Det innebär
att värmepumpen kan kopplas direkt mot den nordiska
elbörsen, och själv anpassa så att den jobbar hårdast när
elpriset är lägst.
Värmepumpen finns som C-modell med inbyggd varmvattenberedare på 185 liter. För dig med ett större varmvattenbehov finns E-modellen med separat beredare.

IVT Greenline HE är utrustad med lågenergiteknik som minskar
elförbrukningen och ger dig lägre uppvärmningskostnader.
Ett exempel är cirkulationspumparna på både den kalla och
den varma sidan av värmepumpen. Den dynamiska pumpstyrningen (DPC) optimerar uppvärmningen efter husets behov,
vilket också bidrar till en ökad besparing. I displayen
kan du följa hur stor energibesparing värmepumpen ger
genom energimätningssystemet (ESM).

IVT Greenline HE installeras endast av certifierade återförsäljare. 10 års garanti på kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår.* 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 också att du sänker dina värmekostnader samtidigt
som du minskar risken för driftstopp.
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COP (B0/W35) 1)
Kompressortyp

Scroll

Cirkulationspumpar

Varvtalsstyrd lågenergi

Ljudeffekt C-modell 1)

44 dB(A)

48 dB(A)

49 dB(A)

47 dB(A)

-

-

Ljudeffekt E-modell 1)

46 dB(A)

44 dB(A)

43 dB(A)

45 dB(A)

49 dB(A)

46 dB(A)

Innehåller fluorerade växthusgaser

Ja

Köldmedie

R407C

GWP 2)

1774 kg CO2e

Vikt köldmedie

1,22 kg

1,16 kg

1,31 kg

2,2 kg

2 kg

2,3 kg

CO2-ekvivalent

2,164 to CO2e

2,058 to CO2e

2,324 to CO2e

3,903 to CO2e

3,548 to CO2e

4,08 to CO2e

-

-

-/218 kg

-

-

170 kg

190 kg

195 kg

Hermetiskt sluten

Ja

Mått (bredd×djup×höjd) C-modell

600×645×1800 mm

Mått (bredd×djup×höjd) E-modell

600×645×1520 mm

Vikt (u. förp.) C-modell (Cu/Rostfri)

230/200 kg

231/201 kg

240/210 kg

Vikt (utan förpackning) E-modell

146 kg

152 kg

155 kg

Reglercentral
1) Enligt EN ISO 3743-1.

Rego 1000
2) Global warming potential.

LÄS MER OM IVT GREENLINE HE C/E PÅ IVT.SE
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Modell

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

IVT Greenline HE är vår mest sålda värmepump och en trygg
investering. Tekniken är en vidareutveckling av samma plattform som värmt tusentals svenska hem de senaste decennierna. Förutom en driftsäkerhet utöver det vanliga klarar
IVT Greenline HE att leverera höga vattentemperaturer till
värmesystemet, upp till 65 grader. Det gör värmepumpen
extra pålitlig när vintern är som kallast.

