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Sijoitus, joka  
maksaa itsensä takaisin. 
Tässä esitteessä esittelemme lämpö-

pumppujamme, jotka hyödyntävät 

kalliossa, maassa, vesistössä tai pohjave-

dessä olevaa energiaa. Ne ovat kaikkein 

energiapiheimmät lämpöpumppumme ja 

voivat pienentää lämmityskustannuksia 

jopa 80 prosentilla! Merkittävästi pienen-

tyvien kustannuksien lisäksi myös talosi 

arvo kasvaa, kun sijoitat energiatehok-

kaaseen ja ekologiseen järjestelmään, 

joka tuottaa lämpöä vielä vuosien päästä.  

Turvallinen ja miellyttävä valinta. 

Me IVT:llä pyrimme aina tekemään läm-

pöpumpuista entistä ekologisempia ja 

energiaa säästävämpiä. Olemme esimer-

kiksi ainoa lämpöpumppujen valmistaja, 

joka täyttää Joutsenmerkkiin oikeuttavat 

laatu- ja ympäristövaatimukset. Koska 

lämpöpumppumme ovat erittäin laa-

dukkaita, on itsestään selvää, että niillä 

tulisi olla myös erittäin hyvä takuu. Siksi 

myönnämme kompressorille 10 vuoden 

tehdastakuun ja koko lämpöpumpulle 

kuuden vuoden tehdastakuun (koskee 

maa- ja ilma-vesilämpöpumppuja).

IVT-lämpöpumppu on myös miellyttävä 

valinta. Puu-, pelletti- tai öljylämmityk-

sestä poiketen lämpöpumppuihimme 

ei tarvitse lisätä polttoainetta. Lämpö 

välitetään suoraan luonnosta, ja sinun 

tarvitsee huolehtia vain lämpötilan sää-

tämisestä. 

LUE MEISTÄ LISÄÄ OSOITTEESSA IVT.FI
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Me vastaamme lämpöpumpuistamme myös  

kaupanteon jälkeen. LUE LISÄÄ TAKUUEHDOISTAMME 

OSOITTEESSA IVT.FI
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Lämpöpumppumme  
on helppo ostaa.  
Myynti sen sijaan on  
vaativampaa.  
Olemme huolehtineet ruotsalaiskotien 

lämmityksestä vuodesta 1971. Olemme 

usein ensimmäisiä uuden teknologian 

käyttäjiä, ja lämpöpumppumme sijoittu-

vat aina korkealle testeissä. Joskus jopa 

korkeimmalle sijalle. Mutta se ei ole  

ainoa syy, miksi sinun tulisi valita meidän 

lämpöpumppumme. Vaikka olemme 

ylpeitä lämpöpumpuistamme, niiden 

lisäksi tarjoamamme palvelut erottavat 

meidät muista. 

Yksi esimerkki tästä ovat jälleenmyyjäm-

me. Heidän tehtävänään on auttaa sinua 

koko matkan ajan – parhaiten tarvettasi 

vastaavan ratkaisun valinnasta aina 

asennukseen. Siksi olemme kouluttaneet 

kaikki lämpöpumppujemme myyjät ja 

asentajat. Lämmitysjärjestelmän tarkka 

mitoitus voi säästää huomattavasti 

enemmän rahaa kuin itse lämpöpumpun 

tekniset toiminnot. 

Uskomme tuotteisiimme ja todisteena  

siitä myönnämme alan kattavimman 

takuun. Lämpöpumpun sisällä olevalle 

kompressorille myönnämme 10 vuoden 

takuun*. Koska käyttökatkoksia tapahtuu 

tuotteillemme vain harvoin, saat apua 

nopeasti, jos sellainen kuitenkin sattuu 

kohdallesi. 

Me huolehdimme, että saat miellyttävää 

lämpöä ilman, että sinun tarvitsee erityi-

sesti miettiä pumpun olemassaoloa. 

*10 vuoden komressoritakuu voimassa maa- ja 
ilma-vesilämpöpumpuille

Takuu eroaa vakuutuksesta siinä, ettei sinun tarvitse viedä asiaa vakuutus-

yhtiöön, mikäli lämpöpumpullesi tapahtuu jotakin. Riittää, kun otat yhteyt-

tä IVT-jälleenmyyjääsi, joka auttaa sinua – täysin ilman omavastuuosuutta 

tai muita kustannuksia.
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Lämpöpumppu on yksi aikamme tär-

keimmistä keksinnöistä. Kun hyödynne-

tään maahan, veteen tai ilmaan varastoi-

tunutta aurinkoenergiaa, talosi lämpiää 

ilman muiden polttoaineiden käyttöä. 

Tarvitaan vain sähköä. Lämpöpumppu 

tuottaa lämpöenergiaa  

yhtä kulutettua  kohti. 

Asiakkaamme ovat tähän mennessä 

vähentäneet hiilidioksidipäästöjä yli 

miljoonalla tonnilla vuosittain ja öljynku-

lutusta 1,5 miljoonalla kuutiometrillä vain 

asennuttamalla lämpöpumpun.

Markkinoiden ainoa joutsenmerkitty 

lämpöpumppu

Kannamme myös oman kortemme 

kekoon. Teemme esimerkiksi yhteistyötä 

Ruotsin pakkaus- ja elektroniikkajättei-

den kierrätyksestä huolehtivien tahojen 

kanssa. Kun rakensimme Greenhousen, 

uuden osaamiskeskuksemme, käytimme 

ekologisia materiaaleja, ja rakennuksen 

lämpöpumput käyttävät aurinkosähkö-

paneeleita. Suurin ylpeydenaiheemme 

on kuitenkin se, että olemme alan ainoa 

joutsenmerkittyjen lämpöpumppujen 

valmistaja. Joutsenmerkki on Pohjoismai-

den virallinen ympäristömerkintä,  

jonka avulla tarkastellaan tuotteiden 

ympäristövaikutuksia niiden koko elin-

kaaren aikana raaka-aineesta jätteeksi. 

Joutsenmerkin saaminen edellyttää 

tiukkojen laatu- ja ympäristövaikutus-

testien läpäisemistä riippumattomassa 

laboratoriossa. Lisäksi jälleenmyyjien ja 

asentajien pätevyydelle asetetaan kor-

keita vaatimuksia. Me IVT:llä arvostamme 

näitä kriteereitä. Asentajien pätevyys on 

tunnetusti ratkaiseva tekijä – riippumatta 

Voit pelastaa maailmaa 
pienillä teoilla. 

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ym-

päristömerkintä, jonka tavoitteena on saavuttaa 

kestävä yhteiskunta kestävän kulutuksen avulla. 

Siksi Joutsenmerkin vaatimukset koskevat tuotteen 

Joutsenmerkistä ja sen sisällöstä.
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Lämpöpumppu hyödyntää talosi lämmi-

tyksessä ilmaista aurinkoenergiaa. Se on 

kannattava investointi heti ensimmäises-

tä päivästä alkaen. 

 

Esimerkiksi sähkö-, pelletti- tai öljy-

lämmitykseen verrattuna kuukausi-

kustannukset alenevat huomattavasti. 

Normaalisti aiempien keskimääräisten 

kuukausikustannusten ja lämpöpumpun 

asennuksen jälkeisten kustannusten ero 

riittää kattamaan lämpöpumppua varten 

mahdollisesti otetun lainan. Nykyises-

tä lämmitysjärjestelmästäsi riippuen 

lämmityskustannuksesi voivat pienentyä 

jopa 80 prosentilla! Lämpöpumpun mah-

dollistamilla säästöillä maksat investoin-

nin pois jo muutamassa vuodessa.

Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyy-

jäämme, niin saat ilmaisen kotikäynnin 

ja säästölaskelman, jossa tulevat säästöt 

ilmoitetaan tarkasti. 

Lähin jälleenmyyjä löytyy helposti sivus-

tolta

Lämpöpumppusi 
maksaa itsensä takaisin.

Lämpöpumppu  Vuotuiset kustannukset

IVT AirX 1253 €

IVT Geo 312 C 825 € 

Vaihtoehtoinen lämmitys Vuotuiset kustannukset

Sähkökattila  3132 €

Öljykattila  3420 €

Kaukolämpö  2278 € 

*Laskettu 230 neliömetrin talolle, jossa asuu neljä henkilöä. 

He käyvät sekä suihkussa että kylvyssä. Sähkön hinta 11 snt/

kWh. Öljyn hinta 900 €/m3. Kaukolämmön hinta 8 snt/kWh. 

Mitä lämmitys maksaa?*
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LUE LISÄÄ YMPÄRISTÖTYÖSTÄMME OSOITTEESSA IVT.FI

Maalämpöpumpun asentaminen on 

sijoitus, josta hyödyt paitsi asuessasi ta-

lossa myös myydessäsi talon eteenpäin. 

Auringon säteet lataavat porausreikää 

jatkuvasti. Siksi lämmön loppumisesta 

ei tarvitse huolehtia niin kauan, kun 

aurinko vain jaksaa paistaa. Sama koskee 

myös maassa, vesistöissä ja pohjavedes-

sä olevaa lämpöä.  

Lämpöenergiaa pumppuun johtavan 

energiakaivon käyttöikä on noin 100 

vuotta. Sinun ei siis tarvitse huolehtia sii-

tä. Vain itse lämpöpumpun vaihtaminen 

voi olla tarpeen. Sen käyttöikä on noin 

20 vuotta, mutta usein lämpöpumput 

toimivat paljon pidempäänkin. 

Helppo asennus.

Yli sadan metrin syvyisen reiän poraami-

nen kallioon tai keräysputken laskeminen 

järvenpohjaan voi ehkä kuulostaa  

monimutkaiselta työltä. Sitä se usein 

onkin, mutta sinun ei asiakkaana tarvitse 

huolehtia siitä. Olemme itse kouluttaneet 

jälleenmyyjämme. Näin varmistetaan, 

että heillä on kaikki lämpöpumppu-

jemme mitoitukseen ja asennukseen 

tarvittavat taidot. Heidän kokemuksen-

sa ja pätevyytensä tuovat asiakkaille 

lisäturvaa.

Lämpöpumpun asennus vie tavallisesti  

1–2 päivää, esivalmistelut ja esimerkiksi 

poraus mukaan luettuna, mutta sinun 

tarvitsee olla ilman lämmitystä vain 

noin muutaman tunnin ajan. Kun työ on 

valmis, jälleenmyyjä käy lämpöpumpun 

toiminnan huolellisesti läpi kanssasi.

Talosi arvo nousee.
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1. Kalliolämpö hyödyntää lämpöä, joka on peräisin 

tontillesi poratusta 100–200 metriä syvästä reiästä. 

2. Vesistölämpö noutaa lämmön järvenpohjassa olevas-

ta keräysputkesta. 

3. Maalämpö lämmittää talosi pihalle kaivetun keräys-

putken avulla.

1. Kalliolämpö

3. Maalämpö 

2. Vesistölämpö 

Mistä lämpö  
tulee?
Kaikki lämpöpumpun hyödyntämä energia 
on alkujaan aurinkoenergiaa riippumatta 
siitä, tuleeko se taloosi kallioperästä, maan-
pinnasta, järvenpohjasta vai pohjavedestä. 

Lämpöpumppu käyttää varastoitunutta 
aurinkoenergiaa talosi ja käyttövetesi lämmit-
tämiseen. 
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Päivitä lämpöpumppusi.

Uusi lämpöpumppusi tarjoaa mah-
dollisuuden alentaa muitakin kuin 
vain talosi lämmityskustannuksia. 
Lisäksi erilaisten lisävarusteiden 
avulla voidaan lisätä sekä kodin 
mukavuutta että lämmitysjärjes-
telmän tehoa. Tässä esitellään  
lyhyesti eri vaihtoehtoja. Kysy 
jälleenmyyjiltä lisätietoa. 

Aurinkolämpö.

Aurinkokeräin on lisälaite, joka voidaan 

asentaa esimerkiksi käyttöveden lämmit-

tämistä varten. Normaalisti kaksi katolle 

asennettavaa aurinkopaneelia riittää 

käyttöveden lämmitystä varten kesällä. 

Talvella lämpöpumppu tuottaa suurem-

man osan käyttövedestä.  

Luonnonjäähdytys.

Kun poraat reiän maalämpöä varten, voit 

hyödyntää porausreikää myös miellyttä-

vään viilennykseen kesällä. Viilennyksen 

kustannukset jäävät näin myös melko 

pieniksi. Maksat vain kiertovesipumpun 

käytöstä.   

 Uima-altaan lämmitys.

Sijoituksesi voi säästää vielä enemmän 

rahaa, jos lämmität myös uima-altaasi 

lämpöpumpun avulla.  

Kun maalämpöjärjestelmä mitoitetaan myös 

uima-altaan lämmitystä varten, voit uida 

lämpimässä vedessä edullisemmin. Kerro 

tarpeistasi asentajalle ja muista ilmoittaa, 

jos aiot rakentaa uima-altaan tai kotikylpylän 

tulevaisuudessa.
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Joustavat letkut.

Letkut ehkäisevät lämpöpumpun  

 Tarkastusikkuna.

Kylmäainepiirin täyttöasteen seurantaan. 

Tarkastusikkunassa ei saa olla ilmakuplia  

lämpöpumpun käytön aikana. Kuplia voi 

kuitenkin esiintyä lämpöpumpun käyn-

nistyksen ja sammuttamisen aikana.

Paisuntaventtiili.

Laskee kylmäaineen painetta  

höyrystimessä ja kun energiaa noude-

taan esimerkiksi porausreiästä.

Vaihtoventtiili.

Venttiili vaihtelee lämmityksen ja käyttö-

Käyttövesivaraaja.

Varaaja on kaksiseinäinen ja siihen 

mahtuu noin 180 litraa käyttövettä. 

Sähkökasetti.

Kytketään, jotta saadaan tehoa myös 

hyvin kylminä päivinä tai kun käyttövettä 

tarvitaan runsaasti. Täyttää uudisrakenta-

misen vaatimukset.

Lauhdutin.

Tiivistää kaasun taas nesteeksi ja kuljettaa 

A-luokan energiaa säästävä 

kiertovesipumppu (G2).

Lämpöjohtopumppu, joka huolehtii, että 

käyttövesi kiertää lämmitysjärjestelmäs-

Kompressori.

Nostaa kylmäaineen painetta.  

Höyryn lämpötila nousee 0 °C:sta 100 °C:-

seen. Kompressorin ympärillä on eristys, 

joka vaimentaa ääntä.

Sähköliitäntä.

Ohjauspaneeli.

neljä painiketta ja ohjauspyörä.  

Ohjausyksikkö Rego® 1000.

Ohjaa ja valvoo kaikkia lämpöpumpun 

toimintoja.  

Kapseloitu sähkökotelo, jossa on palau-

tustoiminto moottorin suojausta varten 

sekä automaattivarokkeet lämpöpump-

A-luokan energiaa säästävä 

 kiertovesipumppu (G3).

Eristetty ja ruosteenestokäsitelty läm-

mönkeruupumppu. Huolehtii lämmön-

keruunesteen kierrosta esimerkiksi 

 Höyrystin.

Höyrystää kylmäaineen kaasuksi ja  

siirtää lämmön lämmönkeruuaineesta  

kylmäainepiiriin.

Lämpöpumppu sisältä. IVT Greenline® HE (C-malli) 
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IVT GEO 412C

Monipuolinen. Moderni muotoilu ja musta, 
lasinen etuosa. 

Helppo ohjata. Järjestelmään kuuluva  
sovellusohjaus mahdollistaa lämpöpumpun 
ohjauksen suoraan älypuhelimella.  

Säästä enemmän. Invertteriohjaus  
mukauttaa tehon automaattisesti lämmöntar-
peesi mukaan. 

Käy suihkussa niin usein kuin haluat. Käyttöve-
sikapasiteetti on jopa 285 litraa säästötilassa.

Tämä on paras koskaan kehittämämme lämpöpumppu sekä 
tekniikan että käytön helppouden osalta. Pohjoismainen 
ilmasto vaatii älykkäältä ohjausjärjestelmältä erityisen paljon. 
Lämpöpumppu mukauttaa toimintansa automaattisesti 
käyttöveden kulutuksen ja ulkolämpötilan mukaan ja lisää 
näin säästöjä. Sen lisäksi, että laite säästää rahaa joka päivä, 
sen energiaa säästävä toiminta vähentää myös lämpöpumpun 
osien kulumista.  
 
Ohjausjärjestelmä on myös Smartgrid-yhteensopiva. Sen 
ansiosta lämpöpumppu voi kytkeytyä suoraan pohjoismaiseen 
sähköpörssiin ja mukauttaa tehonsa sähkönhinnan mukaan. 
Sähkön kysyntä, ja siten myös sähkön hinta, vaihtelee eri 
vuorokaudenaikoina. Pelkästään tämän tekniikan ansiosta voit 
säästää kymmeniä euroja vuodessa.  IVT Geo 412C on myös 

erittäin hyvä valinta, jos käyt suihkussa tai kylvyssä usein. 
Käyttövesikapasiteetti on jopa 285 litraa säästötilassa. Järjes-
telmään kuuluvan sovellusohjauksen avulla lämpöpumppua 
on helppo ohjata suoraan älypuhelimella. IVT Geo 412C on 
saatavilla mustana, ja siinä on lasinen etuosa sekä helppokäyt-
töinen ohjauspaneeli.

Lämpöpumppu täyttää tiukimmatkin uudisrakennuksille ase-
tetut vaatimukset, mutta älykäs ohjausjärjestelmä mahdollis-
taa myös pumpun sovittamisen vanhaan porausreikään. Tämä 
tarkoittaa, että jos vaihdat vanhan lämpöpumppusi uuteen, on 
asennus huomattavasti edullisempaa. 

L

Malli 412 C

Energialuokka, tuote A++

Energialuokka, järjestelmä 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)

Kyllä

Kylmäaine R410A

GWP 4) 2 088 kg CO2e

Kylmäaineen paino 2,390 kg

CO2-vastaavuus 4,990 to CO2e

Hermeettisesti suljettu Kyllä

Mitat (leveys x syvyys x korkeus) 600 x 650 x 1 800 mm

Paino 237 kg

Ohjausyksikkö Rego 2000 -korkearesoluutionäyttö

Tekniset tiedot: IVT GEO 412 C

1) Kylmän ilmaston / matalien lämpötilojen EN ISO 14825 -standardin mukaisesti.  2) Kun ohjausyksikkö on kylmässä ilmastossa sekä korkean ja matalan lämpötilan järjestelmässä.  3) EN 12102 
0/55 -standardin mukaisesti.  4) Global warming potential

vuoden takuu

Myönnämme 10 vuoden takuun kompressorille  
ja 6 vuoden takuun lämpöpumpulle. 
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L

Tämä on lämpöpumppu, joka on rakennettu lämmittämään 
talosi mahdollisimman vähällä energialla – riippumatta siitä, 
asennetaanko se uuteen taloon tai korvataanko sillä vanha 
lämpöpumppu. IVT Geo 312C -mallilla on korkein mahdollinen 
energialuokitus, A+++, ja se on yksi markkinoiden tehokkaim-
mista maalämpöpumpuista vuosihyötysuhteella 5,6 1). Älykäs 
ohjausjärjestelmä mahdollistaa laitteen sovittamisen  
olemassa oleviin poranreikiin. Tästä syystä jos vaihdat vanhan 
lämpöpumppusi uuteen, on asennus huomattavasti tehok-
kaampaa. Kompakti rakenne ja hyvin eristetty käyttövesivaraa-
ja tekevät IVT Geon taloon sijoittamisesta yksinkertaista. 

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

kaan ja lisää näin säästöjä. Sen lisäksi, että laite säästää rahaa 
joka kuukausi, sen energiaa säästävä toiminta vähentää myös 
lämpöpumpun osien kulumista. IVT Geo 312C on myös erittäin 
hyvä valinta, jos käyt suihkussa tai kylvyssä usein. Vesikapasi-
teetti on jopa 285 litraa säästötilassa. 

Ohjausjärjestelmä on myös Smartgrid-yhteensopiva. Sen 
ansiosta lämpöpumppu voi kytkeytyä suoraan pohjoismaiseen 
sähköpörssiin ja mukauttaa tehonsa sähkönhinnan mukaan.  

Vain koulutetut jälleenmyyjät asentavat IVT Geo -laitteita. 
Myönnämme 10 vuoden takuun kompressorille* ja 6 vuoden 
takuu muille lämpöpumpun osille. (*koskee maa- ja ilma-vesilämpö-

pummpuja)

IVT Geo 312 C

Säästä enemmän. Invertteriohjaus  
mukauttaa tehon automaattisesti lämmöntar-
peesi mukaan. SCOP 5,6.

Käy suihkussa niin usein kuin haluat. Käyttöve-
sikapasiteetti on jopa 285 litraa säästötilassa. 

Varustettu tulevaisuuden älykkäällä  
Smartgrid-ohjausjärjestelmällä.

Sijoita lämpöpumppu mihin tahansa. Kompakti 
asennus — ei vie enempää tilaa kuin tavallinen 
jääkappi.

Myönnämme 10 vuoden takuun kompressorille  
ja 6 vuoden takuun lämpöpumpulle. 

Malli 312 C

Energialuokka, tuote A++

Energialuokka, järjestelmä 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)

Kyllä

Kylmäaine R410A

GWP 4) 2 088 kg CO2e

Kylmäaineen paino 2,390 kg

CO2-vastaavuus 4,990 to CO2e

Hermeettisesti suljettu Kyllä

Mitat (leveys x syvyys x korkeus) 600 x 660 x 1800 mm

Paino 210 kg

Ohjausyksikkö Rego 2000 -korkearesoluutionäyttö

Tekniset tiedot: IVT GEO 312 C

1) Kylmän ilmaston / matalien lämpötilojen EN ISO 14825 -standardin mukaisesti.  2) Kun ohjausyksikkö on kylmässä ilmastossa sekä korkean ja matalan lämpötilan järjestelmässä.  3) EN 12102 0/55 
-standardin mukaisesti.  4) Global warming potential

vuoden takuu
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Myönnämme 10 vuoden takuun kompressorille  
ja 6 vuoden takuun lämpöpumpulle. vuoden takuu

IVT PremiumLine® HQ on varustettu Smartgrid-toiminnolla. 
Sen ansiosta lämpöpumppu voi kytkeytyä suoraan pohjois-
maiseen sähköpörssiin ja mukauttaa tehonsa sähkönhinnan 
mukaan. 

IVT PremiumLine® HQ -mallin kompressori on edeltäjiänsä 
huomattavasti tehokkaampi. Uusimman sukupolven kierroslu-
kuohjatut energiaa säästävät kiertovesipumput lisäävät tehoa,  
ja dynaaminen pumppuohjaus (DPC II) mukauttaa lämmityk-
sen talon tarpeisiin. Tämä mahdollistaa suurimmat säästöt 
vuodenajasta ja lämpötilanvaihteluista riippumatta. Näiden 

innovaatioiden ansiosta IVT PremiumLine® HQ on markkinoi-
den parhaita lämpöpumppuja. 

Lämpöpumppu on myös varustettu päivitetyllä ohjausyksiköllä 
Rego®1000, jonka avulla halutut lämmitysasetukset voidaan 
säätää nopeasti ja helposti. Energianmittausjärjestelmän 
(ESM) avulla lämpöpumpun mahdollistamat säästöt näkyvät 
suoraan näytöllä.

IVT PremiumLine HQ

Kannattava sijoitus – lämmityskustannukset 
voivat laskea jopa 80 prosenttia. 

Varustettu Smartgrid-toiminnolla  
– tehokkaimmillaan sähkönhinnan ollessa 
matalimmillaan. 

Käy suihkussa niin usein kuin haluat. Käyttö-
vesikapasiteetti on jopa 260 litraa  
mukavuustilassa. 

Säästää enemmän energiapihin kylmäpiirin 
ja A-luokan kiertovesipumppujen avulla.

Malli C4,5 C/E 6 C/E 8 C 10 E 10 E 13 E 17

Energialuokka, tuote A+ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Energialuokka, käyttövesi A A A A - - -

Antolämpöteho (BO/35)1) 4,7 kW 5,8 kW 7,6 kW 10,4 kW 10,4 kW 13,3 kW 17,0 kW

Antolämpöteho (BO/W35)2) 4,9 kW 6,1 kW 7,9 kW 10,7 kW 10,7 kW 13,5 kW 17,7 kW

Kompressorityyppi Päälle/pois, korkea teho

Kiertovesipumput Kierroslukuohjattu, matala energiankulutus

C-mallin ääniteho 3) 45 dB(A) 45 dB(A) 46 dB(A) 46 dB(A) - - -

E-mallin ääniteho 3) - 46 dB(A) 46 dB(A) - 47 dB(A) 49 dB(A) 47 dB(A)

Kyllä

Kylmäaine R410A

GWP 4) 2 088 kg CO2e

Kylmäaineen paino 1,550 kg 1,550 kg 1,950 kg 2,200 kg 2,400 kg 2,650 2,800

CO2-vastaavuus 3,236 to CO2e 3,236 to CO2e 4,072 to CO2e 4,594 to CO2e 5,011 to CO2e 5,533 to CO2e 5,846 to CO2e

Hermeettisesti suljettu Kyllä

Mitat (L × S × K), C-malli 600 × 645 × 1 800 mm

Mitat (L × S × K), E-malli 600 × 645 × 1520 mm

Paino (ilman pakkausta) C-malli (Cu/
ruostumaton)

207 kg 208 kg 221 kg 230 kg - - -

Paino (ilman pakkausta) E-Malli - 144 kg 157 kg - 167 kg 185 kg 192 kg

Ohjausyksikkö Rego 1000

Tekniset tiedot: IVT PremiumLine® HQ

1) EN 14511 -standardin mukaisesti.      2) EN 255 -standardin mukaisesti kiertovesipumput mukaan lukien.      3) EN ISO 3743-1 -stan-
dardin mukaisesti.      4) Global warming potential.
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Myönnämme 10 vuoden takuun kompressorille  
ja 6 vuoden takuun lämpöpumpulle. vuoden takuu

IVT Greenline® HE -lämpöpumpussamme on uuden sukupol-
ven energiaa säästävä kiertovesipumppu sekä kylmällä että 
lämpimällä puolella. Se vähentää sähkönkulutusta entisestään 
ja pienentää näin myös lämmityskustannuksia. Tavalliseen 
kallio-, maa- tai vesistölämpöpumppuun verrattuna säästät 
vuosittain noin 1 000 kWh. Lämpöpumpussa on uusi muotoilu 
ja säätölaitteisto ja se käyttää samaa testattua tekniikkaa kuin 
IVT Greenline® HT Plus. Dynaaminen pumppuohjaus (DPC II) 
optimoi lämmityksen talon tarpeiden mukaan, mikä mahdol-
listaa suuremmat säästöt. Energianmittausjärjestelmä (ESM) 
näyttää suoraa näytöllä, kuinka suuret säästöt lämpöpumppu 

mahdollistaa. Tulojohdon jopa 65 °C:n menoveden lämpötila 
tekee IVT Greenline® HE -mallista erinomaisen valinnan myös 
taloihin, joiden lämpöpatterit on mitoitettu korkeita lämpöti-
loja varten.   

Lämpöpumppu on saatavilla C-mallina, jossa on sisäänra-
kennettu 185 litran käyttövesivaraaja, tai E-mallina, jossa 
on suureen käyttöveden tarpeeseen sopiva erillinen varaaja 
(lisälaite). 

IVT Greenline HE

Täydellinen sinulle, joka vaihdat nykyisen  
lämmitysjärjestelmäsi uuteen.

Säästää enemmän energiatehokkaan,  
tutkitun kylmäpiirin ja A-luokan kiertovesi-
pumppujen avulla. 

Varustettu Smartgrid-toiminnolla – tehok-
kaimmillaan sähkönhinnan ollessa matalim-
millaan.

Malli C6/E6 C7/E7 C9/E9 C11/E11 E14 E17

Energialuokka, tuote A+ A+ A+ A++ A+ A+

Energialuokka, käyttövesi B B B B - -

Antolämpöteho 5,5 kW 7,2 kW 8,8 kW 10,3 kW 14,8 kW 16,4 kW

Kompressorityyppi Päälle/pois, korkea teho

Kiertovesipumput Kierroslukuohjattu, matala energiankulutus

C-mallin ääniteho 1) 44 dB(A) 47 dB(A) 49 dB(A) 48 dB(A) - -

E-mallin ääniteho 1) 47 dB(A) 50 dB(A) 51 dB(A) 48 dB(A) 51 dB(A) 47 dB(A)

Kyllä

Kylmäaine R407C

GWP 2) 1 774 kg CO2e

Kylmäaineen paino 1,600 kg 1,600 kg 1,800 kg 2,400 kg 2,300 kg 2,300 kg

CO2-vastaavuus 2,838 to CO2e 2,838 to CO2e 3,193 to CO2e 4,258 to CO2e 4,080 to CO2e 4,080 to CO2e

Hermeettisesti suljettu Kyllä

Mitat (leveys × syvyys × korkeus), C-malli 600 × 645 × 1 800 mm - -

Mitat (leveys × syvyys × korkeus), E-malli 600 × 645 × 1520 mm

Paino (ilman pakkausta) C-malli (Cu/
ruostumaton)

230/200 kg 231/201 kg 240/210 kg -/218 kg - -

Paino (ilman pakkausta), E-malli 146 kg 152 kg 155 kg 170 kg 190 kg 195 kg

Ohjausyksikkö Rego 1000

Tekniset tiedot: IVT Greenline HE C/E

1) EN ISO 3743-1 -standardin mukaisesti.    2) Global warming potential
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Näin yksinkertaista  
se on.
Yli sadan metrin syvyisen reiän poraa-

minen kallioon tai keruuputkien kaiva-

minen pihalle lämmityksen vuoksi  

voi ehkä kuulostaa monimutkaisel-

ta työltä. Sitä se usein onkin. Mutta 

sinun ei tarvitse huolehtia siitä, sillä 

olemme itse kouluttaneet kaikki jäl-

leenmyyjämme. Näin varmistetaan, 

että heillä on kaikki lämpöpumppu-

jemme asennukseen tarvittavat taidot. 

Jälleenmyyjä pyytää apua myös muilta 

ammattilaisilta esimerkiksi poraus- tai 

kaivuutöitä varten.

 

Autamme valitsemaan oikean läm-

pöpumpun.

Ennen asennusvaiheeseen siirtymistä 

täytyy löytää sinulle sopivin vaihtoeh-

to. Jälleenmyyjä tulee luoksesi keskus-

telemaan toiveistasi ja katsastamaan 

talosi. Kotikäynti on ilmainen, ja saat 

muutaman päivän päästä laskelman 

ja tarjouksen. Näin tiedät ennen 

ostoksen tekemistä, kuinka paljon voit 

säästää. 

Asiakaslupauksemme koskee omakotitaloihin tarkoi-

tettua mallistoamme.

Olemme mukanasi  
joka askeleella.

Kotikäynti
Jälleenmyyjä tulee luoksesi tarkastamaan 
talosi ja keskustelemaan toiveistasi. 

Säästölaskelma
Sinulle lähetetään säästölaskelma ja tarjous, 
joka sisältää kaikki kustannukset. 

Esivalmistelut
Tässä vaiheessa suoritetaan poraukset kal-
liolämpöä varten, kaivetaan keruuputket 
maahan maalämpöä varten tai upotetaan 
keruuputket vesistölämpöä varten. 
Ilma-vesilämpöpumput eivät normaa-
listi vaadi esivalmisteluja. Luonnollisesti 
puramme vanhan lämmitysjärjestelmäsi ja 
huolehdimme sen kierrätyksestä. 

Asennus
Uusi lämmitysjärjestelmäsi asennetaan. 
Työ sujuu nopeasti, sillä useimmat osat 
on testattu ja valmisteltu tehtaalla. Kaikki 
toiminnot esitellään sinulle yksityiskoh-
taisesti. 

Yhteydenotto
Uuden lämpöpumppujärjestelmän käyt-
töönoton jälkeen mieleen voi luonnollisesti 
tulla kysymyksiä. Kehoitammekin olemaan 
rohkeasti yhteydessä lämmitysjärjestelmän 
asentaneeseen jälleenmyyjän, joka voi 
varmistaa, että kaikki toimii oikein. Tämä on 
myös hyvä mahdollisuus esittää kysymyksiä 
ja saada vinkkejä ja neuvoja lämpöpumppu-
järjestelmän käyttöä varten.

Huolto
Jotta lämpöpumpun paras mahdollinen 
toiminta voidaan taata, suosittelemme 
huollattamaan lämpöpumpun säännöllisin 
väliajoin. 



Robert Bosch Oy

IVT-lämpöpumput

Äyritie 8 E

01510 Vantaa

Meillä sinua palvelevat työhönsä intohimoisesti suhtautuvat asiantuntijat, hen-

kilöt, jotka tietävät kaiken lämmöstä ja lämpöpumpuista ja jotka ovat aina vain 

puhelinsoiton päässä – riippumatta siitä, haluatko tulla asiakkaaksemme nyt vai 

oletko ollut asiakkaamme aina vuodesta 1970. Voit siis edelleen viettää aikasi 

lempiasioidesi parissa. Tervetuloa meille.

Me rakastamme 
lämpöpumppuja, jotta 
sinä voisit rakastaa 
jotakin muuta.

IVT:n strategiana on kehittää edistyksellisiä lämmitysratkaisuja, jotka säästävät energiaa 

ja luontoa muita lämmitystuotteita paremmin. Tässä työssä meitä tukevat omistajamme 

Bosch-konsernin mittavat tuotekehitysresurssit. Bosch käyttää vuosittain noin 5 mrd. 

euroa tuotekehitykseen. Joka työpäivä jätetään keskimäärin 19 patenttihakemusta.


