
IVT Geo 412C 
 

 

Pompa ciepła solanka-woda (grunt-woda) lub woda-woda. 
 

 

 

 

 

 

Innowacyjna obudowa, z białym lub 

czarnym frontem do wyboru. 
 

Wyposażona w najnowszy sterownik 

pogodowy IVT Rego 2000. 

 

Bardzo wysoka średnioroczna 

sprawność - SCOP = 5,6. 

 

Wbudowany podgrzewacz ze stali 

nierdzewnej pozwala uzyskać 

natychmiast  aż 285 l ciepłej wody 

użytkowej o optymalnej temperaturze. 

 
 
 
 

 

 

 

Nowy DESIGN - w kolorze czarnym lub białym 

Obudowa z płytą czołową ze szkła hartowanego 
 

Najnowsza pompa ciepła IVT Geo 412C, typu grunt-woda, dostosowuje się do Twoich potrzeb  

oraz budynku automatycznie kontrolując wydajność sprężarki inwerterowej.  

Uwzględnia zmiany temperatury układu ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej  

dopasowując moc w celu zwiększenia efektywności. 
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IVT Geo 412C 
 

Pompa ciepła IVT Geo 412C to najlepszy model pompy ciepła jaki 

kiedykolwiek został stworzony przez inżynierów IVT. Sterownik pogodowy 

Rego 2000 spełnia wymagania surowego, skandynawskiego klimatu. 

Pompa ciepła automatycznie dostosowuje pracę do aktulanego 

zapotrzebowania na c.o. lub c.w.u. pracując w zależności od temperatury 

zewnętrznej co zwieksza oszczędności eksploatacyjne. Automatyka czuwa 

również nad optymalną pracą urządzenia, tak aby wydłużyć maksymalnie 

żywotność wszystkich podzespołów. 

 

System sterowania jest zgodny z technologią SmartGrid. Oznacza to, że 

pompa ciepła automatycznie  dopasowuje pracę tak, aby najlepiej 

wykorzystać czas, gdy ceny energii elektrycznej są najniższe, tzn np. gdy 

cena energii elektrycznej waha się w ciągu godziny lub w ciągu dnia, oraz 

w priorytecie wykorzystuje darmową energię wyprodukowaną przez 

lokalną instalację fotowoltaiczną lub turbine wiatrową.  

 

 

 

 

Dane techniczne IVT Geo 412C 

IVT Geo 412c to bardzo dobry wybór dla tych, którzy chcą komfortowo 

korzystać z prysznica i wanny. Gorąca woda jest podgrzewana we 

wbudowanym zbiorniku ze stali nierdzewnej. Uzyskujemy natychmiast 

dostępną dawkę do 285 litrów ciepłej wody w trybie ekonomicznym.  

IVT Geo 412c jest dostępna z obudową w kolorze czarnym lub białym frontu 

wykonanego ze szkła hartowanego i przyjaznym dla użytkownika panelem 

obsługowym sterownika. Czujnik pokojowy, który jest montowany w 

reprezentacyjnym pomieszczeniu, komunikuje się bezpośrednio z pompą 

ciepła, dzięki czemu możemy błyskawicznie dostosować temperaturę w 

pomieszczeniu do aktualnych potrzeb bez konieczności schodzenia do węzła 

z pompą ciepła. Czujnik pokojowy wykrywa stan nasłonecznienia  i 

tymczasowo wyłącza pompę ciepła tak, aby nie doszło przegrzania 

pomieszczeń, co również znacząco obniża koszty eksploatacji. 

 

Pompa ciepła spełnia najostrzejsze wymagania energetyczne dla nowych 

budynków, a inteligentny system sterowania umożliwia przystosowanie 

pompy ciepła do istniejącej instalacji. Oznacza to, że wielu przypadkach 

wystarczy wymienić stare urządzenia na pompę ciepła bez konieczności 

zmiany instalacji co również obniż akoszty inwestycyjne. IVT Geo 412c 

powinna być instalowana wyłącznie przez autoryzowanego dealera. 

  
Model 412C 

  
Klasa energetyczna produktu A++ 

Klasa energetyczna systemu 2) A+++ 

Klasa energetyczna dla c.w.u. A 

Zakres mocy cieplnej 3-12  kW 

SCOP 1) 5,6 

Sprężarka  wysokoefektywna inwerterowa 

Pompy obiegowe elektroniczne energooszczędne 

Poziom hałasu 3) 38-49 dB(A) 

Czynnik chłodniczy R410A 

GWP 4) 2088 kg CO e 

Masa czynnika chłodniczego 2,390 kg 

Wymiary (szer x gł x wys) 600 x 660 x 1800 mm 

Masa 237 kg 

Automatyka sterująca Rego 2000 - (wysoka rozdzielczość) 
 

 

1) Zgodnie z normą PN-EN 14825 dla zimnej strefy klimatycznej / niska temperatura. 

2) Z kontrolą wysokiej i niskiej temperatury w klimacie zimnym. 

3) Zgodnie z normą EN 12102 0/55.     

4) Global warming potential - wskaźnik - potencjał tworzenia efektu cieplarnianego.  

 

* Gwarancja podstawowa producenta 5 lat 

z możliwością wydłużenia  do 6 lat, za dopłatą.  


