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

Frånluftsvärmepump.

IVT Vent 202

Utvecklad för att ersätta 
din gamla värmepump.
IVT Vent är en effektiv värmelösning med lågenergi-cirkulations-
pumpar och ny lågenergi-fläkt. Det gör den 35 procent effektivare 
än tidigare modeller. Värmepumpen är dessutom utvecklad för att 
ersätta befintliga äldre frånluftsvärmepumpar oavsett fabrikat,  
vilket ger både en smidigare installation och en större besparing. 

Perfekt för dig som vill byta ut en  

äldre frånluftsvärmepump.  

Sparar mer. 35 procent effektivare  

än tidigare modeller. 

Duscha hur länge du vill. 30 procent  

mer varmvatten än tidigare modeller. 

Smidig installation gör bytet enkelt  

och bekvämt för dig. 

Energiklassificeringen avser IVT Vent, en modell ur vår produktlinje Vent.  
Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera. 
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LÄS MER OM IVT VENT PÅ IVT.SE

IVT Vent
IVT Vent är utvecklad för att klara högt ställda krav på  
besparing, komfort, miljö och design. Den är också perfekt när  
du byter ut en tidigare frånluftsvärmepump, oavsett märke. 
Det här är en vidareutveckling av tidigare generationers 
frånluftsvärmepumpar. Vi har byggt in all vår erfarenhet från 
över 100 000 installationer i svenska hus. Resultatet är en 
mycket driftsäker värmepump med högsta prestanda.  
IVT Vent är 35 procent effektivare än tidigare modeller. 
Dessutom ger den tillgång till mer varmvatten än någonsin 
tidigare – upp till 280 liter i komfortläge. Smarta anslutningar 
gör den enkel och smidig att installera. Frånluftstekniken ger 
med andra ord både effektiv och miljö vänlig värme. Samtidigt  
får du ett sundare inomhusklimat. Värmepumpen återvinner  
luften i ditt hem – i praktiken byts den ut tolv gånger per 

dygn. Det betyder att du alltid har en väl ventilerad inom-
husmiljö som är bra för din hälsa. Tack vare den isolerade 
konstruktionen har också IVT Vent en mycket låg ljudnivå. 

Styrsystemet är även förberett för Smartgrid. Det innebär att 
värmepumpen kan kopplas direkt mot den nordiska elbörsen 
och själv anpassa så att den jobbar hårdast när elpriset är lägst. 

IVT Vent 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 18 år genom vår  
tilläggsförsäkring.

Teknisk fakta IVT Vent 202

Modell 202

Effekt

Värmereffekt, vid luftflöde 200m3/h (20/35) 1,5kW

SCOP 4,35

Kompressor

Typ Rotary

Varmvatten

Varmvattenkapacitet 40°C (vid 12 l/min) 280 liter

Allmänt

Reglercentral Belyst Högupplöst monocrome

Innehåller fluorerade växthusgaser Ja

Köldmedie R134A

GWP 1) 1430 kg CO2e

Vikt köldmedie 0,500 kg

CO2-ekvivalent 0,715 to CO2e

Hermetiskt sluten Ja

Mått (bredd×djup×höjd) 600x615x2100 mm 

Vikt (utan förpackning) 217 kg

1) Global warming potential

* 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.


