FASTIGHETENS NYA VÄRME
För nordiskt klimat – och en grönare framtid
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Sedan 80-talet har vi hjälpt fastighetsägare
och bostadsrättsföreningar till ett
modernt värmesystem
Vi på IVT har varit ledande i utvecklingen

kraven som ställs är vitt skilda. En värme

Lägre energikostnader får du oavsett.

av värmesystem i närmare femtio år.

pump kan inte bara förse dig med värme

I många fall kan en värmepumpinstalla

1985 fick vi förtroendet att installera ett

och kyla utan kan också säkerställa

tion sänka dina energikostnader med så

nytt värmesystem på Drottningholms

jämn temperatur och rätt fukthalt, som

mycket som 75%, vilket gör att investe

Slott, och har sedan dess fortsatt förfina

vi brukar säga – perfekt inomhusklimat

ringen kan räknas hem på bara 3–6 år.

både våra värmepumpar och vår kun

året om.

skap kring dimensionering, installation
och drift i alla typer av större fastigheter.

Våra experter – alltid nära dig
Energin hämtas från solenergi som finns

Med en av Sveriges största fastighets

lagrad i berg, jord, luft eller vatten, och

avdelningar har vi experter över hela

Ingen byggnad är den andra lik

kan kombineras med en elpanna eller tas

landet. Det innebär att du får en egen

Dagens fastighetsvärmepumpar funge

ur frånluften i kombination med fjärrvär

kontaktperson som hjälper dig hela

rar precis lika bra i hyreshus som kyrkor,

me. När det gäller fastighetsvärmepum

vägen, från första ritning till

växthus och idrottsarenor, trots att

par är möjligheterna nästintill oändliga.

färdig installation.
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VARFÖR VÄRMEPUMP

För en grönare
framtid
Värmepumpen har älskats av villaägare i decennier
och har kommit att bli ett väl beprövat sätt att sänka
värmekostnader utan att behöva kompromissa med
temperaturen i huset.
En fastighetsvärmepump fungerar enligt samma
princip som en för villor och fritidshus - lagrad solenergi
återvinns, komprimeras och omvandlas till värme
som leds ut i fastighetens vattenburna värmesystem.
Energikällan är helt gratis, kan användas året om och
är dessutom betydligt mer miljövänlig än eldning med
fossila bränslen.
Med en fastighetsvärmepump kan du dessutom få
tillgång till naturkyla. Under varmare månader kan kyla
hämtas upp från borrhålet för att svalka fastigheten.
Överskottsvärmen leds tillbaka ner och höjer tempera
turen i borrhålet vilket kan ge högre värmeeffekt under
vintern.
Fastighetsvärmepumpen blir därför ett både miljö
vänligt och kostnadseffektivt system för värme och
kyla, året om.

Tillsammans minskar vi klimatavtrycket
Även om värmepumpen är fantastisk ur klimat
synpunkt nöjer vi oss inte där. Vi vill att våra
värmepumpar, och all tillverkning av dem, ska ha
så litet klimatavtryck som möjligt och arbetar därför
konstant för att få fram mer energisnåla värme
pumpar och minimera spåren från vår produktion.
Med en värmepump bidrar du till en bättre miljö
varje dag. Tillsammans minskar våra kunder
koldioxidutsläppen med över en miljon ton per år
och reducerar oljeförbrukningen med 1,5 miljon
kubikmeter.
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OM IVT

Specialister på stora fastigheter
- alltid nära dig
För din trygghet

100 IVT Center och ytterligare ett par

Runt om i landet finns våra IVT Center.

hundra återförsäljare runt om i landet är

När du väljer en av våra värmepumpar får

din närmaste kontaktperson på IVT aldrig

du inte bara tillgång till några av markna

långt borta.

dens bästa och mest flexibla produkter,
till din hjälp har du också våra certifierade

Vi tar hand om allt

återförsäljare - passionerade experter

För en optimal energibesparing, krävs en

som kan värmepumpar utan och innan.

noggrann analys av fastigheten. Vilken

Som stöd för din återförsäljare finns

lösning som är bäst vet vi först när alla

experterna på vår fastighetsavdelning

fakta är utvärderade, beräkningar utför

- några av landets mest engagerade spe

da och du har fått beskriva fastighetens

cialister med över 30 års erfarenhet av

specifika behov.

systemlösningar i allt från stora idrottsarenor till butikslokaler och hyreshus.

Låter det komplext? Det är det också.
Men du kan lugnt luta dig tillbaka och lita
på att vi tar hand om allt - från början till

Specialister över hela landet

slut. Precis som vi har gjort de senaste

Vårt huvudkontor ligger visserligen i

fyrtio åren.

Tranås. Men med tanke på att vi har över

Våra återförsäljare finns över hela landet
och är utbildade och certifierade av oss.
Du hittar din på www.ivt.se
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Vi vet vad vi pratar om och hur
du sparar pengar
Ingen byggnad är den andra lik. Oavsett vilka behov din fastighet har så
löser vi det och erbjuder dig en helhetslösning som tillgodoser kraven på
såväl inneklimat som låga energikostnader.

Hyreshus och bostadsrättsföreningar

Nyproduktion

Idrottsarenor

Vi har lösningar för såväl mindre hyres

Idag ställs höga energikrav vid nybygg

Vid installationer i idrottsarenor finns

fastigheter med bara några få lägenheter

nation. Våra värmepumpar är ytterst

mycket att ta hänsyn till. Frekvent an

till de riktigt stora hyreshusen med flera

effektiva och ger såväl gott inneklimat

vändning av duschar ställer höga krav

hundra bostäder.

med värme och kyla som varmvatten.

på varmvattenvolymen och det kan även

Industrilokaler, butiker och lager

Kyrkor

tillgodoser kravet på värme och varm

Stora lokaler kräver mycket effekt. För att

Vi har ett nära samarbete med Riksanti

vatten och kan leverera nästintill gratis

lösa behoven av värme och kyla i stora

kvarieämbetet och specialiserade konsulter

naturkyla från borrhålet.

fastigheter kan flera av våra värmepum

för att kyrkornas känsliga miljöer ska

par kopplas samman.

bevaras på bästa sätt. En värmepump har

Gods och slott

fördelen att inte bara kunna hålla jämn

På större gods kan uppvärmningssyste

temperatur utan också rätt fukthalt.

met bli en sofistikerad historia: Rum som

finnas behov av kyla. Våra värmepumpar

Kontor
Här är inneklimatet extra viktigt för att de

sällan används behöver underhållsvärme,

som vistas här ska trivas. Vi tillgodoser

Växthus

tillbyggnader, pooler och gårdshus ska

både värmebehov och behovet av kyla

I ett växthus ställs höga krav på inomhus

värmas och vinkällaren hålla rätt tem

och kan med borrhålets hjälp erbjuda

klimatet. Växterna behöver rätt ljus, rätt

peratur året runt. Som sagt, vilka behov

nästintill gratis naturkyla.

fukthalt, och rätt värme. Våra värmepum

din fastighet än har så löser vi det. Vi har

par ser till att hålla en jämn temperatur i

lösningar för alla typer av fastigheter, stora

ett minst sagt nyckfullt klimat med stora

som små.

temperatursvängningar.

Alla våra värmepumpar
hittar du på ivt.se
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VÅRT SYSTEM

Vår arbetsprocess
Före

Under

Efter

Möt din kontakt som hjälper dig

Komplett leverans, installation

5 års garanti för allt material.

med utvärdering, val

och genomgång av det nya

Uppföljning av hur systemet

av värmekälla, dimensionering

värmesystemet tillsammans

fungerar och att kalkylen håller

och systemlösning.

med IVT-specialist.

vad den lovat.

Vi är med dig
hela vägen

Ett första möte
Du och din kontaktperson går tillsammans
igenom förutsättningarna för fastigheten,
dina specifika önskemål och eventuella krav.

Väljer du en värmepump från oss på IVT är vi med dig hela vägen, från

Utvärdering
Din kontaktperson sammanställer uppgif
terna och gör beräkningar för att säkerställa
att värmepumpslösningen dimensioneras
korrekt.

offert till leverans. Men vi nöjer oss inte där. Innan vi lämnar över ser
vi till att ni får en komplett genomgång av värmesystemet och dess
funktioner. Vi återkommer också för en uppföljning för att säkerställa
att systemet fungerar optimalt och att kalkylen håller vad den lovat.

Val av värmekälla
Har fastigheten särskilda krav och hur ser
omgivningen ut? Tillsammans går ni igenom
alternativen för din fastighet.

Dimensionera storlek på värmepump
Dimensionering av er nya värmepumpsan
läggning görs utifrån resultat av utvärdering
och val av värmekälla.

Systemlösning för värme och varmvatten
Utifrån storlek på värmepumpen, hur
värmesystemet ska dimensioneras och ert
varmvattenbehov utformas en komplett
systemlösning.

Installation och uppföljning
I samband med installationen får du en
genomgång av hur systemet fungerar. Efter
en tid gör vi också en uppföljning för att
vara säkra på att du sparar lika mycket som
förväntat.
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SERVICE & GARANTI

Många år av tryggt ägande

För att du alltid ska känna dig trygg

Så här fungerar det

med värmesystemet har vi byggt upp

•

till 18 år.

en särskild serviceorganisation – No.1
Service. De är specialutbildade och står

Försäkringen förlängs årsvis i upp

•

Försäkringen gäller för maskinska

Vi arbetar hårt för att utveckla

redo att snabbt rycka ut om du drabbas

da och täcker den självrisk och det

pålitliga och driftsäkra

av ett driftstopp.

åldersavdrag som annars belastat

värmepumpar som sparar på
ekonomin och miljön så mycket

Försäkring för

som möjligt och kan därför

fastighetsvärmepumpar

lämna hela 5 års garanti på alla

Som en extra trygghet för dig ingår alltid

våra fastighetsvärmepumpar.
Garantin är en av branschens

fem års garanti på våra fastighetsvärme

mest omfattande och gäller

pumpar. Inför värmepumpens sjätte år

utan varken självrisk eller

har du möjligheten att via Arctic, teckna

värdeminskning.

en försäkring som förlänger skyddet.

fastighetens försäkring.
•

Säkerställer din värmepumps bespa
ring genom att du undviker oväntade
reparationskostnader.

•

Gäller för samtliga material som
levererats av IVT i anslutning till
värmepumpen.
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57°75’62,9 ”N 11°98’48.2”E

Brf Backadalen
Brf Backadalen sparade miljoner på att installera
bergvärme. Sedan föreningen gick över till en
hybridlösning med fjärrvärme kombinerat med
bergvärme från IVT har de gjort en årlig besparing
på drygt 4 miljoner kronor.
Lösningen:
bergvärmepump och kunden får en

1 x IVT Geo 238

12 x IVT Geo 264

Backadalen i Göteborg en av Sveriges

enormt bra energibesparing med

5 x IVT Geo 248

2 x IVT Geo 272

största bostadsrättsföreningar. I början

den här lösningen. På sommaren

1 x IVT Geo 254

4 x IVT Geo 280

av 2019 driftsattes här 25 IVT Geo

får värmepumparna vila och endast

bergvärmepumpar som en del i ett helt

fjärrvärmen nyttjas. Det innebär

unikt energiprojekt.

en extremt gynnsam drift för alla

– Den här lösningen tar det bästa från

värmepumpar, säger Johan Ahlgren.

Med sina 971 lägenheter är Brf

två världar – lagrad solvärme och

– Det är ett mycket spännande och
omfattande projekt som innebär en

överskottsvärme, säger Johan Ahlgren

Totalt innefattar projektet 3,3 mil

stor investering för föreningen, säger

VD på Energiförbättring i Väst AB som är

borrhål som tillsammans med de 25

Rolf Augustsson, ordförande i Brf

totalentreprenör för projektet.

värmepumparna ger en levererad effekt

Backadalen. Men vi har en god ekonomi

på hela 2,2 megawatt.

och betalar huvuddelen med egna

Det unika med projekt Backadalen är

– Jag har jobbat med IVT i 30 år och

medel. Men med de besparingar vi gör

kombinationen av fjärr- och bergvärme.

enligt min bedömning är IVT Geo en av

kommer investeringen att börja betala av

Lösningen kallas Smart Heat och

de bästa fastighetsvärmepumparna på

sig redan första året.

innebär att borrhålen under sommaren

marknaden, säger Johan Ahlgren, både

värms upp av överskottsvärme från

vad gäller kvalitet och prestanda. För oss

fjärrvärmeleverantören Göteborg

har det varit ytterligare en fördel att den

Energi. Överskottsvärmen som förs ner

är staplingsbar, det blir väldigt effektivt

i borrhålet skapar då ett energilager för

på liten yta. Man får i princip plats med

värmepumparna att använda vintertid.

160 kW på en och en halv kvadratmeter.

– IVT Geo är en väldigt effektiv

Fler referensprojekt
hittar du på ivt.se
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57°26'39.7"N 14°05'72.6"E

Hörle Herrgård
På denna anrika herrgård utanför
Värnamo har den gamla pelletspan
nan ersatts av jordvärme - något
som märks i både plånbok och ar
betsinsats. Men att byta värmesys
tem i gamla byggnader kräver god
planering och en extra varsam hand.

Lösningen:
1 x IVT GEO 248

För ägarna som sköter konferensanläggningen på distans blev valet av en IVT Geo en riktig lyckträff
som inte bara fungerat felfritt utan också en modern och underhållsfri lösning som enkelt både kan
övervakas och manövreras på distans.

57°80 ’45,5”N 14°14’80.9 ”E

Brf Åbolid
I Jönköping har Brf Åbolid
uppgraderat sin 24 år gamla
jordvärmeanläggning med en
IVT Geo 248. En investering som,
tack vare sin effektivitet, minskar
föreningens årliga förbrukning
med hela 159 000 kWh.

Lösningen:
1 x Geo 248
2 x slingtank 500 l

I området fanns sedan tidigare 4,5 km kollektorslang nedgrävt, i fastigheten fanns också ett golv
värmesystem som är relativt lågtempererat, två faktorer som tillsammans gjorde kalkylen väldigt
fördelaktig. Den nya värmepumpsanläggningen ger en stor besparing för föreningen vilket innebär att
investeringskostanden kan räknas hem på bara tre år.
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IVT Geo - fastighetsvärmepump
IVT Geo är en ovanligt flexibel värmepump och en av marknadens mest
effektiva. Med sin unika konstruktion som bygger lika mycket på teknik som
lång erfarenhet, erbjuder IVT Geo en skräddarsydd lösning med maximal
besparing, exakt anpassad för varje fastighet.
En storlek för varje fastighet

en värmepump med högsta möjliga

Flexibel installation.

sparar mer.

prestanda. Det har bland annat

IVT Geo finns i åtta olika effektstorlekar,

IVT Geo är en värmepump med

resulterat i marknadens mest avancerade

fyra med stående chassi och fyra med

banbrytande teknik, skapad för att minska

kylkrets, tandemkompressorer och

liggande. Värmepumpen kan dessutom

värmekostnader, men det viktigaste

asymmetriska värmeväxlare. IVT Geo är

anslutas från flera håll, vilket ger en

skälet att välja den är faktiskt storleken.

dessutom den första värmepumpen med

smidigare och enklare

Med hela åtta olika effektstorlekar kan vi

insprutningsteknik, och kylkretsen styrs av

installation.

sätta ihop en systemlösning som passar

en ny, egenutvecklad mjukvara för optimal

de exakta behoven för varje fastighet

driftsekonomi.

•

– oavsett hur stor eller liten den är. Att

Sparar mer – högre SCOP genom
insprutningsteknik och unik

leverera precis det fastigheten behöver

Även varmvattenproduktionen har

gör att investeringskostnaden blir lägre,

utvecklats för att möta högt ställda

tandemkompressor.

och besparingen högre.

krav. Samtliga modeller av IVT Geo

68°C och varmvattenladdning utan

ger en framledningstemperatur på 68

tillskottsvärme.

•

Klarar högtemperatursystem med

Beprövad teknik ger maximal

grader oavsett effektuttag – i princip

årsverkningsgrad.

behövs ingen tillskottsvärme alls.

För att kunna leverera värme och

Sammantaget är IVT Geo en högeffektiv

varmvatten till lägsta möjliga kostnad

fastighetsvärmepump, med bibehållet

eller liggande chassi med många

har vi uteslutande använt oss av de

höga COP och SCOP-värden oberoende av

anslutningsmöjligheter.

senaste komponenterna för att skapa

effektuttag

•

Avancerad kylkrets ger förenklade
systemlösningar.

•

Flexibel installation – stående

IVT GEO 22-48

IVT GEO 54-80

FÖR MER INFORMATION, FÖRDJUPAT DATABLAD, BERÄKNINGSUNDERLAG OCH
DOKUMENTATION SCANNA QR-KODEN ELLER BESÖK IVT.SE/FASTIGHETSPROJEKT

Dokument, underlag
och utökat datablad

Tekniska data,
IVT GEO
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Använd solen. Du hittar den i
marken, vattnet och luften.
All värme som kan utvinnas av din värme-

kollektorn cirkulerar en vätska som

kan utnyttja energin från berg, jord eller

pump är från början solenergi. Oavsett

värms upp och transporteras via en

vatten. Värmepumpen placeras utanför

var du hämtar den. I värmepumpen

slang till värmepumpen. I värmepumpen

ditt hus och ger varmvatten och värme till

omvandlas den lagrade solenergin

komprimeras energin, vilket ökar

ditt vattenburna värmesystem. Även när

och kan värma såväl fastigheten som

temperaturen varpå värme leds ut i ditt

det är minusgrader ute.

varmvattnet. Så varför använda dig

vattenburna värmesystem.

av sånt som kostar pengar när du kan

Värmepumpar i den här kategorin

Frånluft

använda den kraftfullaste och kanske

kallas även vätska/vattenvärmepumpar.

Genom att värmepumpen använder sig

renaste energikälla vi har? Och som

Namnet kommer av vätskan i

av energin i den återvunna frånluften,

dessutom är helt gratis.

kollektorslangen som hämtar energin och

kan du spara upp till 50% av fastighetens

av att värmen leds ut i ett vattenburet

värmekostnader. I en frånluftsanläggning

värmesystem.

samverkar ofta värmepumpen med

Berg, jord, sjö och grundvatten
Värmepumpar som hämtar energi

fjärrvärme.

från berggrunden, jordytan eller

Luft/vatten

vattnet fungerar i praktiken likadant.

En värmepump som hämtar värme från

Solenergin hämtas via en kollektor. I

uteluften är ett bra alternativ om du inte

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.

Producerad enligt Svanens miljökrav: DanagårdLiTHO nr 341.196. Med reservation för eventuella tryckfel.

Mitt i verkligheten
sedan 1970

Juni 2022.

IVT är medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

IVT Värmepumpar

Medlemskapet gör att du kan känna dig extra trygg

Box 1012

med oss som leverantör av din värmepump.

573 28 Tranås
www.ivt.se

