
pompa ciepła średniej mocy grunt-woda, woda-woda

Wyjątkowy tandem 2 sprężarek
oraz technologia wtrysku pary 
pozwala osiągnąć:
- najwyższe możliwe SCOP,
- wysokie temperatury zasilania - do 68 ° C, 
- ładowanie c.w.u. bez konieczności 

wykorzystania  dodatkowego 
dogrzewania.

Nowy obwód chłodniczy umożliwia 
elastyczną pracę 2-stopniową.

Specjalna konstrukcja obudowy pozwala 
na ustawienie urządzenia na urządzeniu 
oszczędzając przestrzeń w pomieszczeniu 
węzła.

Specjalny system podłączeń  w systemie 
Victaulic, daje możliwość podłączenia 
do instalacji z lewej strony, prawej
lub od góry.

Nowej generacji pompy ciepła
o rewolucyjnej konstrukcji i wysokiej efektywności.

IVT GEO to najnowszej generacji pomp ciepła przeznaczonych do średniej wielkości 
budynków, umożliwiające łączenie w elastyczną kaskadę maksymalnie do 5 urządzeń 
o mocy nawet do 400 kW.
Unikalna budowa zmniejsza znacząco koszty eksploatacji. 
Podczas tworzenia IVT GEO wykorzystano nowe technologie i wieloletnie doświadczenie 
współpracy z instalatorami w Szwecji.

*gwarancja 
rozszerzona

gwarancja 
podstawowa

IVT Geo 222-248

IVT Geo 254-280



Nowej generacji pompy ciepła średniej mocy.

IVT Geo to zupełnie nowa pompa ciepła
wykorzystująca przełomowe technologie, które
pozwalają znacząco zmniejszyć koszty
ogrzewania.

Jeden z najważniejszych powodów, dla których
warto wybrać to urządzenie jest innowacyjna
konstrukcja zarówno ukłądu chłodniczego, jak
również obudowy.

Model IVT GEO produkowany jest w typoszeregu
złożonym z ośmiu różnych rozmiarów urządzeń,
co pozwala zastosować idealnie dopasowane
rozwiązanie, dla budynków różnej wielkości i o
zróżnicowanym zapotrzebowaniu na ciepło.

Aby zapewnić ciepło i gorącą wodę w możliwie
najniższych kosztach eksploatacyjnych,
wykorzystano najnowsze komponenty tworząc
pompę ciepła z najwyższą wydajnością na rynku.

Wysoki poziom parametrów technicznych udało
się uzyskać, w wyniku zastosowania najbardziej
zaawansowanego obiegu chłodzenia,
sprężarek pracujących w tandemie oraz nowo

opracowanych specjalnych asymetrycznych
wymienników ciepła.

Dodatkowo, IVT GEO jest pierwszą pompą ciepła
w typoszeregu producenta pracującą w
technologii wtryskowej, a obwód chłodzenia jest
sterowany przez nowe dopasowane
oprogramowanie optymalnie wykorzystującą
gospodarkę cieplną.

Produkcja ciepłej wody użytkowej jest
najbardziej oszczędna w pompach ciepła tej
kategorii.

Wszystkie modele zapewniają temperaturę
zasilania do 68'C, niezależnie od mocy - w
zasadzie nie występuje potrzeba stosowania
dodatkowego dogrzewania.

IVT GEO jest najskuteczniejszym urządzeniem w
swojej klasie. Wydajność pompy ciepła jest
zachowana zawsze z wysokim COP oraz
wartością SCOP niezależne od mocy.



więcej informacji na stronie: www.SunEnergy.pl* gwarancja wydłużona do 6 lat za dopłatą


