
IVT ConnectPRO
Smartare och mer lönsam serviceverksamhet med  
digital övervakning av installerade värmepumpar.



Enkel övervakning av  
installerade pumpar
Optimera din serviceverksamhet med IVT ConnectPRO

Håll dig uppdaterad & förberedd

Med IVT ConnectPRO ser du enkelt status 

på alla dina installerade värmepumpar. 

Du blir också informerad via e-post när 

något händer, som felmeddelanden. Du 

kan alltså veta vad som är fel redan innan 

kunden ringer. Och vara proaktiv eller helt 

enkelt förberedd när samtalet väl kom-

mer. Smartare serviceverksamhet  

– och bättre service till kunden. Det är  

IVT ConnectPRO.

Support från IVT
Självklart finns vi på IVT tillgängliga om 

du vill ha hjälp eller support. Skulle det 

dyka upp en ovanlig felkod eller något 

annat du vill ha hjälp med är det bara 

att höra av dig.

Smidigt för kunden – smart för dig

För kunden innebär IVT ConnectPRO ett 

smidigare ägande. Din kund behöver 

nämligen bara godkänna att installatio-

nen övervakas, och kan sedan räkna 

med att du sköter resten. Det är upp till 

dig att uppmärksamma, informera och 

erbjuda åtgärder vid eventuella fel och 

servicetillfällen – och med IVT Connect-

PRO är det enkelt.

Effektivare kundbesök 

Med IVT ConnectPRO är du förberedd inför 

varje kundbesök. Tack vare informationen 

om kundens installation, systemstatus och 

eventuella felmeddelanden tillsammans 

med dina tidigare anteckningar blir ditt 

kundbesök effektivt. Varje gång. Din kund 

upplever att du alltid kommer väl förbe-

redd och löser alla eventuella problem  

– precis som en värmepumpsexpert ska. 

Det ger nöjda lojala kunder, ett rykte som 

snabbt sprider sig.  



Detta är ConnectPRO

Fungerar till följande

Styrsystem*

* Kompatibel med styrning som har EMS bus

Läs mer på ivt.se
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ConnectPRO

• Alla dina installationer digitalt – ett knapptryck bort 
• Fungerar med alla IVT-pumpar med integrerad IP-modul och EMS bus. 
• Mobil webbaserad plattform – fungerar på alla enheter,  

både stationära och mobila – på kontoret och ute på vägarna.
• Fungerar med alla de vanliga webbläsarna.
• Säkert – all data är krypterad (https).
• Kundens data är skyddad i enlighet med GDPR-direktiven.
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IVT Värmepumpar

Box 1012

573 28 Tranås

www.ivt.se

IVT är medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Medlemskapet gör att du kan känna dig extra trygg  

med oss som leverantör av din värmepump. 

Vi levererar produkter för skönt och miljösmart inomhusklimat som är snällt mot 

plånboken. Det har vi gjort sedan 1970. Och med nyfikenhet och passion fortsätter 

vi utveckla produkter och lösningar anpassade för dig och för svenskt klimat. Så att 

du kan ägna dig åt allt det där som tillsammans blir din vardag, utan att du behöver 

tänka på uppvärmningen.

Mitt i verkligheten  
sedan 1970


