IVT AIR X - najpredávanejší vzduch/voda na trhu

Nakupujte od skúsených špecialistov
S viac ako dvadsiatimi tisíckami spokojných zákazníkov, sme
najväčším dodávateľom tepelných čerpadiel v Českej republike.

Prvé tepelné čerpadlo IVT v Československu sme nainštalovali už v roku 1991

Prečo je IVT AIR X najpredávanejší?
 Má najnižšiu spotrebu elektriny



Energetická účinnosť 203 %
Vykurovací faktor COP 5,1 (7/35°C)

 Má nízke „vedľajšie“ prevádzkové
náklady




Bez poplatkov za revízie chladiaceho okruhu
Bez ročných poplatkov za záručné prehliadky
Lacný servis vďaka záruke 5 alebo 10 rokov

 Je tichý


Len 40 dB(A) v nominálnom režime

 Inštalácia je rýchla a lacná



Montáž bez technika na chladenie
Konzola je už súčasťou vonkajšej jednotky

Najvyšší vykurovací faktor v testoch!
 Priemerný vykurovací faktor SCOP
4,84*





Pre IVT AIR X 130 (35°C, stredná klíma)
Vyšší o 29% ako PANASONIC (L-V WH-SXC12F9E8)
Vyšší o 26% ako VIESSMANN (Vitocal 350-A AWHO.351.A10)
Vyšší o 20% ako NIBE (2040-12)

 Najvyššia energetická trieda


A+++ pre celý výkonový rad pri 35°C aj 55°C

* Zdroj informácií: Dánska energetická agentúra - Energistyrelsen 2015

Ideálne tepelné čerpadlo pre dotácie
 Energetická účinnosť 203 %


Na špici v účinnosti spomedzi všetkých
registrovaných tepelných čerpadiel vzduch/voda

 Spotreba elektriny nižšia o 63 %


Ako majú najmenej úsporné čerpadlá spĺňajúce
podmienky štátnej dotácie

 Garancia získania štátnej dotácie





IVT zariadi celú potrebnú agendu
Všetky tepelné čerpadla IVT sú evidované v
zozname na Zelenej domácnosti a je možne
dostať štátnu dotáciu pri ich zakúpení
Od roku 2020 beži na Slovensku zásobníkový
systém dotácií

Ako prebieha inštalácia IVT AIR X ?
 Pozrite sa na krátke video, aká jednoduchá je náhrada starého
uhoľného kotla za tepelné čerpadlo https://youtu.be/hIYamnyoHiI

Prevratné technické riešenie
 Konštrukčný systém „3D puzzle“




Extrémne ľahká bezrámová EPP konštrukcia
Komponenty uložené v blokoch z polypropylénu
Konštrukcia veľmi dobre tlmí hluk a vibrácie

 Frekvenčne riadený kompresor



Dvojitý rotačný Mitsubishi
Dva elektronické expanzné ventily

 Funkcia chladenia v štandarde


Pripravené na globálne otepľovanie

 Vysoká kvalita


Navrhnuté a vyrobené vo Švédsku

Vnútorné jednotky „všetko v jednom“
 S elektrokotlom a zásobníkom






IVT AirModule
Zásobník 190 litrov (odolná nehrdzavejúca
oceľ 1.4521)
Elektrokotol 9 alebo 15 kW
Nízkoenergetické obehové čerpadlo
Variant so solárnym výmenníkom

 S elektrokotlom




IVT AirBox E
Elektrokotol 9 kW
Nízkoenergetické obehové čerpadlo

 Bez elektrokotla




IVT AirBox S
Ventil na pripojenie externého kotla
Nízkoenergetické obehové čerpadlo

Ideálne riešenie pre novostavby aj
rekonštrukcie.
Minimálny obsadený priestor v dome.

Mimoriadne efektívny ohrev teplej vody
 Komfortné množstvo teplej vody



284 l vody s teplotou 40°C (rad 5 až 9)
310 l vody s teplotou 40°C (rad 13 až 17)

 Vysoký vykurovací faktor pri ohreve
vody



COP 2,36 (rad 5 až 9)
COP 2,20 (rad 13 až 17)

 Porovnanie s konkurenciou
Zdroj: NF–PAC 7/2014

Veľkosť
zásobníka

COP

Množstvo vody
40°C

IVT AIR X

190 l

2,36

284 l

Panasonic WH-MDC

181 l

2,09

244 l

Viessmann - VITOCAL 222-S

160 l

2,10

195 l

Daikin Altherma

180 l

2,16

226 l

Atlantic Extensa Duo+

190 l

2,20

240 l

Danfoss DHP-AQ MAXI

180 l

2,00

241 l

Minimálne tepelné straty zásobníka

1,4 kWh/24 h

Ovládanie a regulácia
 Jednoduché intuitívne
ovládanie


Kompletne v českom jazyku

 Diaľkové ovládanie


Pre vykurovanie aj ohrev vody

 Rozšíriteľné moduly pre:




Riadenie až štyroch vykurovacích
okruhov
Riadenie ohrevu bazéna
Riadenie solárneho systému

 Ovládanie mobilným telefónom




Nastavenie tepelného čerpadla
Informácie o prevádzkových stavoch
Štandardné vybavenie bez príplatku

Tichší ako by ste očakávali
 Nominálna hlučnosť 40 dB(A)



Akustický tlak v 1 m od vonkajšej jednotky
Pri bežných otáčkach kompresora

 Voliteľný nočný režim



Zníženie hlučnosti o 3 dB(A)
Nastaviteľné časové rozpätie

 Prevádzka na maximálne otáčky


Akustický tlak v 1 m - 51 až 55 dB(A)

 Možnosť dodatočného
odhlučnenia



Protihlukové kryty pre ďalšie zníženie hluku
Dodatočná montáž v prípade potreby
Dodatočne nainštalovaný protihlukový kryt

Raketový nárast počtu používateľov AIR X


Vďaka mimoriadnym parametrom a dobrej cene sa stalo IVT AIR X v rokoch
2016 až 2019 najpredávanejším úsporným čerpadlom na českom trhu…

Ďalšie užitočné technológie…
 Menší hlavný istič



Elektrokotol používa v prevádzke iba 2 fázy
Tretia fáza sa zapne len pokiaľ nie je v prevádzke
kompresor (pod -20°C, pri poruche TČ)

 Stráženie maximálneho príkonu


Pri zapnutí viacerých spotrebičov v dome, regulácia
odpojí elektrokotol alebo kompresor

 Inteligentné odmrazovanie - Smart
Soft Defrost


Pri teplotách nad 5°C sa nepoužíva reverzácia,
ktorá zvyšuje spotrebu elektriny

 Inteligentné využitie fotovoltaiky


Pri prebytku elektriny tepelné čerpadlo automaticky
začne dohrievať akumulátor tepla na maximum

Parametre IVT AIR X
AIR X 50

AIR X 70

AIR X 90

AIR X 130

AIR X 170

Do 6 kW

Do 8,5 kW

Do 12 kW

Do 15,5 kW

Do 20 kW

5 kW

7 kW

9 kW

13 kW

17 kW

Výkon v zimnom období pri A-7/W35

4,57 kW

6,18 kW

8,43 kW

10,99 kW

12,45 kW

Vykurovací faktor COP pri A+7/W35

4,88

4,84

5,06

4,90

4,99

Vykurovací faktor COP pri A+2/W35

4,02

4,13

4,22

4,05

4,03

Energetická účinnosť (podlahovka)

197 %

203 %

199 %

202 %

197 %

Energetická účinnosť (radiátory)

139 %

145 %

143 %

143 %

145 %

Vhodné pre domy s tepelnou stratou
Maximálny výkon pri A+7/W35

Parametre podľa EN14825 + EHPA

IVT AIR X – BEST in CLASS
Spoľahlivosť, moderné
technológie, nekompromisná
kvalita, jedinečný dizajn
To sú synonymá pre
švédske výrobky

IVT AIR X je presne taký...

