
IVT 490 er en ventilation-
svarmepumpe, der opfylder
tidens krav til besparelse,
komfort, miljø og design.
Den varetager fire vigtige
funktioner i dit hus: Den var-
mer, ventilerer, giver varmt
brugsvand og sparer energi.
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Tekniske data IVT 490

Ventilationsvarmepumpe for optimal
besparelse og komfort
IVT 490 er det indlysende valg ved nybyggeri, ved udskiftning af en eksisterende 
ventilationsvarmepumpe eller til huse med mekanisk ventilationssystem.

IVT 490 er konstrueret, så den kan tilsluttes til alle vandbårne systemer, ligesom den er 
et glimrende valg til dig, der vælger gulvvarme. Et eltilskud på hele 9 kW (6 eller 12 kW
som ekstraudstyr) slår automatisk til og giver ekstra varme ved behov. Den indbyggede
varmvandsbeholder er rustfri og velisoleret for at sikre et minimalt varmetab.

Med den eksklusive formgivning kan den uden problemer placeres i de fleste rum.  

Kølemedium R134a

Vandvarmervolumen (liter) 163

Maks. arbejdstryk varmesystem 1,5 bar

Ekspansionsbeholder (liter) 12

Rørtilslutninger Cu 22

Afløb 32

Ventilationstilslutninger (mm) ø 125

Sikkerhedsventil Indgår

Bakventil Indgår

Påfyldningsventil Indgår

Aftapningsventil Indgår

Blandingsventil Ikke nødvendig

Trykmåler Indgår

Cirkulationspumpe Indgår

Tilslutning 3N~

Spænding (V) 400

Sikring (A) 16/20(25)

Farve Grafit, rustfri, hvid, rød

Højde (mm) 2090

Bredde (mm) 600

Dybde (mm) 615

Vægt (kg) 165

Luftstrøm 72–250 m3/h

Vandflow 0–0,5 l/s

Effekt

Ventilator (6 hastigheder) 0,165 (kW)

Varmepumpeeffekt 1,7–2,0 (kW)

Elkassette effekt 6/9/12 (13,5) (kW)

Kompressor 0,5–0,7 (kW)

Ekstraudstyr

Overdel til loftshøjde 2,30-2,60

Rumføler

IVT er førende i udviklingen
IVT er Europas førende producent af
varmepumper og tilbyder komplette 
og præmierede systemer. IVT varme-
pumper omdanner varme fra jord, 
undergrund, vand, ventilation og 
udeluft. Vi fører an i udviklingen af 
den nye generation af varmepumper.
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Vælger du en IVT-varmepumpe, får du en løsning der
giver dig meget lave varmeomkostninger i mange år
frem. Derudover får du en enestående tryghedsgaranti.


