
En effektiv värmelösning med 
lågenergi-cirkulationspumpar 
och ny lågenergifläkt. Värme-
pumpen ger skön boende-
komfort och en frisk och sund 
inomhusmiljö. Elpatronens 
effekt kan anpassas i linje 
med BBR-kraven för mindre 
villor och bostadsrätter.

IVT 690 
Frånluftsvärmepump.

Enkel att sköta.

Perfekt när du byter  
ut en tidigare installerad 
frånluftsvärmepump.

Byter ut inomhusluften 
och ger sundare klimat.

10 års garanti på kompressorn 
och 6 år på hela värmepumpen 
ingår. För vi chansar aldrig.

Lågenergiteknik ökar din 
besparing. 



IVT Värmepumpar 
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Driftsäker värmepump med 
bästa prestanda.

IVT 690 är utvecklad för att klara högt ställda krav på  

besparing, komfort, miljö och design. Möjligheten  

att låsa elpannans effekt på 3,0 eller 3,3 kW för att 

inte överstiga 4,5 kW tillförd effekt gör att värme-

pumpen klarar BBR-kraven för mindre nybyggda villor 

och bostadsrätter. Den är också perfekt när du 

byter ut en tidigare frånluftsvärmepump, oavsett 

märke. I grunden uppfyller IVT 690 fyra viktiga 

funktioner i ditt hus: värma, ventilera, producera 

tappvarmvatten och spara energi. Frånluftstekniken 

byter ut luften i ditt hus cirka tolv gånger per dygn. 

Det betyder att ditt hus alltid är väl ventilerat och  

att du får en frisk och sund inomhusmiljö. 

IVT 690 är en vidareutveckling av tidigare genera-

tioners frånluftsvärmepumpar. Vi har byggt in all 

vår erfarenhet från över 100 000 installationer i 

svenska hus. Resultatet är en mycket driftsäker 

värmepump med högsta prestanda. Därför kan vi 

också erbjuda dig marknadens mest omfattande 

garanti, med 10 år på kompressorn och 6 år på 

värmepumpen. Den välisolerade konstruktionen  

ger också en låg ljudnivå samtidigt som den  

informativa reglercentralen gör det mycket enkelt 

att reglera värmen.
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Teknisk fakta IVT 690

Modell 690

Effekt 1)

Max tillförd effekt (lågenergifläkt )  (6 hastigheter) 0,185 kW

Avgiven effekt värmepump 1,7-2,0 kW

Effekt elpanna 9 kW

Tillförd effekt 0,7-0,9 kW

Kompressor

Typ Kolv

Vikt köldmedium R134a 0,975 kg

Värmesystem

Nominellt flöde 0,2 l/s

Min./max. framledningstemperatur 20/80°C

Max. tillåtet drifttryck 2,5 bar

Anslutning (Cu) 22 mm

Varmvatten

Volym varmvattenberedare 145 l

Varmvattenkapacitet 40°C 220 l vid 12 l/min

Min./max. tillåtet drifttryck 2,5/9 bar

Anslutning 22 mm

Värden för elektrisk anslutning

Elektrisk inkoppling 400 V 3 N~50 Hz

Avsäkring 10/10/16 A 

Elpatron* 3/3,3/9 kW

Kapslingsklass X1

Allmänt

Reglercentral Rego 400

Ljudeffekt 51,4 dB(A)

Ventilationsanslutning 125 mm

Luftflöde 20-70 l/s

Mått (bredd×djup×höjd) 600×615×2090 mm

Vikt (utan förpackning) 175 kg

1) Enligt EN 14511

* Möjlighet att låsa elpannans effekt på 3,0 eller 3,3 kW för att inte överstiga 4,5 kW tillförd effekt.


