
inwerterowa pompa ciepła powietrze-woda

Prosta instalacja przy jednocześnie niskich 
kosztach inwestycyjnych.

Ciepło do ogrzewania jest pozyskiwane 
z powietrza, więc nie ma konieczności  
wykonywania sond pionowych 
lub kolektora gruntowego.

Oszczędności podczas zakupu 
i użytkowania.

Niskie ryzyko zamarznięcia ponieważ 
między jednostką wewnętrzną 
a zewnętrzną krąży czynnik chłodniczy 
zamiast wody.

Niewielkie rozmiary. Zarówno jednostka 
wewnętrzna i zewnętrzna, są niewielkie 
i można je łatwo zamontować 
w dowolnym miejscu.

Elastyczna pompa ciepła
dostosowuje automatycznie wydajność do zapotrzebowania

IVT AirSplit jest uniwersalna pompa ciepła typu powietrze / woda. 
Może współpracować z istniejącym źródłem ciepła, węglowym, olejowym, gazowym, 
na pelet, drewno itp.
Jeśli planujesz wykorzystanie energii słonecznej w przyszłości może również 
współpracować z układem solarnym lub fotowoltaicznym.
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IVT AirSplit jest doskonałym źródłem ciepła nie tylko dla małych domów, ale również dla większości willi.
Pompa ciepła może współpracować z innymi, już istniejącymi źródłami ciepła w modernizowanych domach, np.:
kotłem na drewno, olej lub gaz, węgiel i pelet.
Wbudowana hermetyczna sprężarka ma regulowaną wydajność w zależności od zapotrzebowania na ciepło, co
oznacza, że cały czas automatycznie dostosowuje się do Twoich potrzeb grzewczych.
Zaawansowany system sterowania pompą ciepła uwzględnia nie tylko WŁASNE ustawienia, ale również dostosowuje
się do zmian warunków pogodowych.
Pompa ciepła nigdy nie wytwarza więcej ciepła niż potrzeba i z każdym kolejnym miesiącem można zaoszczędzić coraz
więcej.
Istnieje możliwość indywidualnej korekty działania pompy ciepła podczas podgrzewu ciepłej wody i pracy na potrzeby
ogrzewania w celu obniżenia energii napędu pompy ciepła, a szczególnie poprawy współczynnika wydajności
sezonowej aż o 10 procent.
Pompa ciepła posiada zwartą budowę i zarówno jednostka zewnętrzna i jednostka wewnętrzna, zajmują niewiele
miejsca i można co znacząco ułatwia montaż.
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* Gwarancja podstawowa producenta 5 lat

z możliwością wydłużenia  do 6 lat, za dopłatą. 
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Inteligentny system sterowania.

System sterowania Rego 2000® oznacza, że nie trzeba się martwić
o ustawienia pompy ciepła więcej niż min. 
Inteligentny system sterowania reguluje działanie samodzielnie i 
automatycznie, a zmian można dokonać również zdalnie, będąc poza 
domem dzięki systemowi IVT Anywhere, który  pozwala także na 
monitorowanie i kontrolę pracy pompy ciepła w smartfonie. 
Pompa ciepła może także współpracować z układem paneli 
słonecznych.

IVT AirModule / IVT AirBox.

AirModule to smukły i nowoczesny moduł wewnętrzny, wyposażony 
we wszystko, czego potrzebuje system ogrzewania i podgrzewu wody 
użytkowej: sterownik pogodowy, pompy obiegowe, podgrzewacz cwu
wykonany ze stali nierdzewnej, naczynie przeponowe i inne niezbędne 
elementy każdego systemu ogrzewania. 
AirBox oferuje większą elastyczność podłączenia akcesoriów 
wewnętrznych dla układów ogrzewania współpracujących z innymi 
źródłami ciepła, umożliwia też zabudowę w niskich pomieszczeniach.


