
Luft/vattenvärmepump.

IVT AirSplit

Energiklassificeringen avser IVT AirSplit, en modell ur vår produktlinje Air.  
Energiklassificeringen för andra modeller inom den här produktlinjen kan variera. 

Vår mest flexibla  
värmepump.  
IVT AirSplit är en mångsidig värmepump. Den fungerar 
utmärkt som en fristående luft/vattenlösning. Du kan 
också koppla ihop den med din befintliga ved-, pellets-, 
olje- eller elpanna. Och om du funderar på att skaffa 
solvärme i framtiden kan den samköras även med det.

10 års garanti på kompressorn  
och 6 år på värmepumpen ingår. 

A++ → D

Smidig installation. Inget borrhål behövs 
vilket även ger en lägre kostnad. 

Spara mer. Inverterstyrningen anpassar  
automatiskt effekten efter ditt värmebehov.

Låg frysrisk. Inget vatten cirkulerar mellan 
inne- och utedel.

Tar liten plats. Både inne- och utedel är 
kompakta och kan enkelt placeras där de 
bäst passar in.



IVT AirSplit
IVT AirSplit är en utmärkt värmepump för de flesta villorna 
med vattenburen värme via element eller golvvärme. Den 
är liten, prisvärd och effektiv. Du kan även koppla ihop den 
med din befintliga ved, pellets eller oljepanna och då sköter 
värmepumpen automatiskt samkörningen för bästa drifts-
ekonomi. Kompressorn är varvtalsstyrd, vilket betyder att den  
hela tiden automatiskt anpassar sig efter ditt värmebehov. 
Värmepumpens avancerade styrsystem tar inte bara hänsyn 
till dina egna vanor, utan också till förändringar i väderför-
hållandena för att anpassa varvtalet. Det innebär att värme-
pumpen aldrig producerar mer värme än den behöver. Och 
att du sparar mer varje månad. Anpassningen sker individuellt  
för varmvattendrift och värme drift och innebär en ännu 
större minskning av drivenergin till värmepumpen, minskat 
slitage och framförallt en förbättring av årsvärmefaktorn 
med upp till 10 procent. 

Värmepumpen är kompakt och både utomhusdelen och 
inomhusdelen tar liten plats och kan därför enkelt placeras i 
de flesta inom- och utomhusmiljöer. Det bidrar till att du inte 
kommer märka IVT AirSplit särskilt mycket - förutom när du 
betalar dina värmeräkningar.  
 

IVT AirSplit  installeras endast av certifierade åter försäljare. 
Med IVT:s serviceprogram ingår hela 10 års garanti på  
kompressorn och 6 år på värmepumpen ingår.* Ett skydd 
som du dessutom kan förlänga upp till 16 år genom vår  
tilläggsförsäkring.

* För att garantin ska gälla behöver du serva värmepumpen efter tre och fem år.  
 Regelbunden service gör också att du sänker dina värmekostnader samtidigt  
 som du minskar risken för driftstopp.

Teknisk fakta IVT AirSplit utomhusdel

Modell 204 206 208 211 213 215

Benämning ODU Split 4 ODU Split 6 ODU Split 8 ODU Split 11t ODU Split 13t ODU Split 15t

Energiklass produkt 1) A+ A+ A++ A++ A++ A++

Avgiven värmeeffekt (7/35) 2) 8,6 kW 9,5 kW 10,2 kW 15,0 kW 16,2 kW 17,4 kW

Nominell värmeeffekt (Pdesign) 5 kW 6 kW 7 kW 10 kW 11 kW 12 kW

SCOP 3) 3,67 3,76 3,83 3,88 3,89 3,91

Nominell värmeeffekt (Pdesign) 4 kW 5 kW 6 kW 9kW 10 kW 11 kW

SCOP 4) 2,94 3,04 3,22 3,04 3,09 3,13

Nominell värmeeffekt (Pdesign) 5 kW 6 kW 7 kW 11 kW 12 kW 13 kW

SCOP 5) 2,94 2,98 3,01 3,19 3,21 3,19

Nominell värmeeffekt (Pdesign) 5 kW 6 kW 6 kW 10 kW 11 kW 12 kW

SCOP 6) 2,72 2,75 2,73 2,68 2,68 2,67

Kompressortyp Inverter Twin Rotary

Fläkttyp Varvtalsstyrd lågenergi

Ljudeffekt nominell -A7/W55 7) 65 65 65 68 68 68

Ljudtryck på 1m avstånd 52 52 52 55 55 55

Innehåller fluorerade växthusgaser Ja

Köldmedie R410A

GWP 8) 2088 kg CO2e

Vikt köldmedie 1,600 kg 1,600 kg 1,600 kg 2,300 kg 2,300 kg 2,300 kg

CO2-ekvivalent 3,341 to CO2e 3,341 to CO2e 3,341 to CO2e 4,802 to CO2e 4,802 to CO2e 4,802 to CO2e

Hermetiskt sluten Nej

Mått (bredd x djup x höjd) mm 950x330x834 950x330x834 950x330x834 950x330x1380 950x330x1380 950x330x1380

Vikt (utan förpackning) 60 60 60  94  94 94

Reglercentral Rego 2000 - högupplöst display

1) Genomsnitt klimat/låg temp     2) Enligt EN 14511 max     3) Enligt EN 14825 medelklimat 35°C     4) Enligt EN 14825 medelklimat 55°C      
5) Enligt EN 14825 Kallt klimat 35°C     6) Enligt EN 14825 Kallt klimat 55°C     7) Enligt EN 12102       8) Global warming potential



Smart styrsystem.  
Styrsystemet Rego 2000® gör att du inte behöver bry dig 
om värmepumpens inställningar mer än du själv vill. Det 
intelligenta styrsystemet anpassar driften helt på egen hand 
utifrån ditt hus värmebehov. Vill du göra egna justeringar  
har du enkel tillgång till alla inställningar du behöver i 
reglercentralen. Värmepumpen kan även samköras med 
solfångare.  
 
IVT AirModule/IVT AirBox. 
AirModule är en smidig och snygg lösning med det mesta du 
behöver inbyggt; varmvatten, pumpar och tillskott. AirBox 
erbjuder istället mer flexibilitet tillsammans med tillbehör 
för dig som vill samköra med andra värmekällor har stora 
varmvattenbehov eller helt enkelt en lägre takhöjd. 

AirModule

AirBox

Teknisk fakta IVT AirBox / Split

Modell S 4 – 6 S 8 –15 E 4 – 6 E 8 –15

Mått (bredd×djup×höjd) 485×398×700 mm

Vikt (utan förpackning) 32 kg 37 kg 41 kg 44 kg

Reglercentral Rego 2000 - högupplöst display

1) Finns även för sol och vedlösningar.

Teknisk fakta IVT AirModule / Split

Modell E 9 4 – 6 (1 E 9 8 –15 (1 E 15 11 –15 (1

Mått (bredd×djup×höjd) 600×660×1800 mm 

Vikt (utan förpackning) 140 kg 140 kg 142 kg

Reglercentral Rego 2000 - högupplöst display
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LÄS MER OM IVT AIRSPLIT PÅ 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


