IVT EWH
Rostfri varmvattenberedare med slinga.

Passar in. Välj mellan front i vit metall,
vitt titaniumglas eller svart titaniumglas.
Sparar mer. välisolerade för minimal
värmeförlust.
Lång livslängd. Rostfri slingtank för ökad
livslängd och snabb uppvärmning.
Hög kapacitet. Smart logik med värmepump
bidrar till extra hög varmvattenkomfort.
Anpassade för villor och mindre
hyresfastigheter.
F

Slösa med varmvatten,
inte med pengar.
Effektiva varmvattenberedare för både villor och mindre hyreshus.
Ger maximal besparing och varmvattenkomfort.
Samma designutförande som IVT Geo 600 och innedelarna till IVT AirX.

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

IVT EWH
Med komfortinställning (12 l/s) på värmepumpen ger IVT
EWH 200 närmare 300 liter 40-gradigt varmvatten. Med en
IVT EWH 300 tillsammans med en IVT Geo 600 med inbyggd
beredare erhålls ca: 700 liter 40°C varmvatten.

modernt och stilfullt sätt bredvid värmepumpen.

När värmebehovet i huset är lågt prioriterar värmepumpen
uppvärmning av vattnet, vilket ger optimal värmepumpdrift
och bästa varmvattenkomfort. Mängden varmvatten gör att
du kan vara trygg i att det räcker till hela familjen, även om
du har bubbelbad som ska fyllas, samtidigt som hela familjen
turas om i duschen.

Den lättskötta varmvattenberedaren är specialutvecklad för
att ge maximal energibesparing i samverkan med värmepumpen. Den är tillverkad i rostfritt stål för att tåla många år av
varmvattenproduktion och tack vare laddslingan i tanken
värms vattnet upp på ett mycket effektivt sätt.

Frontplåt finns i följande utföranden:

Teknisk fakta IVT EWH
Modell

IVT EWH 200

IVT EWH 300

Energiklass

C

C

Volym varmvatten

179 Liter

291Liter

Varmvattenmängd 40°C 1)

267 Liter

437 Liter

Varmvattenmängd 45°C

324 Liter

18 l/s

18 l/s

Maximal temperatur

95 °C

95 °C

Maximalt drifttryck

10 bar

10 bar

Vikt

85 kg

108 kg

Mått (bredd×djup×höjd)

600x610x1180 mm

600x610x1780 mm

Designalternativ

Svart titaniumglas

Januari 2022

225 Liter

Maximalt volymflöde

1)

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

IVT EWH är varmvattenberedaren som kompletterar din
berg/jordvärmepump IVT Geo 600 eller innedelen till din
luft/vattenvärmepump IVT AirX. Den kommer i samma
designutförande, titaniumglas vitt eller svart, alternativt den
klassiska metall-fronten. Det gör att den smälter in på ett

Vit titaniumglas

Vit metall, vit glas, svart glas

1) Användbar varmvattenmängd vid blandat vatten vid tappstället (10 °C kallvattentemperatur)

Vit metall

LÄS MER OM IVT EWH PÅ IVT.SE

