
Välj rätt beredare
till din värmepump
IVT varmvattenberedare är 
utvecklade för att ge billigt 
varmvatten. Den höga kva-
litén ger trygghet och lång 
livslängd. Välj den beredare 
som passar dina behov. 
De finns designanpassade 
till värmepumparna 
IVT PremiumLine respektive 
IVT Greenline samt med 
behållare av rostfritt 
alternativt koppar.

PRODUKTFA K TA

VARMVATTEN
BEREDARE

D 200/90
DVB 200 FC/FR 

D 300/160
DVB 300 FC/FR



Tekniska fakta varmvattenberedare

IVT leder utvecklingen
IVT är Europas ledande tillverkare av  
värmepumpar och erbjuder kompletta 
och vinnande system. IVT värmepumpar 
omvandlar värme från jord, berg, vatten, 
frånluft och uteluft. Vi leder utvecklingen 
av den nya generationen värmepumpar.

IVT:s återförsäljare 
är certifierade och 
utbildade för att alltid 
ge dig den bästa och tryggaste 
lösningen. Som medlemmar i 
branschorganisationen SVEP tar vi 
utökat ansvar för konsumentskyddet.

SVENSKA VÄRMEPUMP 
FÖRENINGEN

SVENSKA VÄRMEPUMP 
FÖRENINGEN

IVT Värmepumpar,  

Box 1012, 573 28 Tranås

Tel: 0140-38 41 00, Fax: 0140-178 90  

 mailbox@ivt.se, www.ivt.se

Varmvatten för dina behov
Vi gör det möjligt att välja storlek och typ av varmvattenberedare som passar 
just dina behov bäst. Har du bubbelbadkar, eller om familjen är stor och vill 
bada mycket rekommenderas de större modellerna. 

Bästa besparing
Beredarna ger bästa prestanda och lägsta energikostnader med värme från en 
IVT PremiumLine eller IVT Greenline värmepump. När värmebehovet i huset 
är lågt så prioriterar värmepumpen automatiskt uppvärmning av varmvattnet, 
vilket ger maximal värmepumpdrift och bästa varmvattenkomfort.

Teknik i toppklass
Värmepumpen värmer vattnet i den yttre manteln. Värmen överförs sedan på 
ett optimalt sätt till varmvattentanken. Tanken är rillad (vågformad) vilket ger 
större anläggningsyta och därmed effektivare överföring av värmen.

Rostfritt eller koppar
IVT varmvattenberedare finns med rostfri tank eller koppartank. I modellerna 
med rostfri tank finns för extra säkerhet en aluminium anod monterad.

Försäkring 
Kombinationen IVT PremiumLine eller IVT Greenline och en IVT vattenberedare 
innebär att du, som privatperson, får sex års försäkring på hela värmepumpan-
läggningen. Gäller vid samtidigt köp.
Försäkringen är ett komplement till din villa- eller fritidshusförsäkring och täcker 
självrisk samt åldersavskrivning.

Beredarna består av vattenmagasin på 185 till 300 liter och ett omgivande dubbelmantlat utrymme av stålplåt på 90 till 176 liter.

 Modell  D 200/90 DVB 200 FC/FR D 300/160 DVB 300 FC/FR

Varmvatten liter 200 185 300 286

Radiatorvatten liter 90 105 160 176

Varm/kall anslutning Ø mm 22 22 28 28

Radiator anslutning  R25 R25 R25 R25

Dykrör givare Ø mm 9,5 9,5 9,5 9,5

Elpatronanslutning  – – 2’’ 2’’

Tillåtet arbetstryck radiatorbehållare  3 bar 3 bar 1,5 bar 3 bar

Tillåtet arbetstryck varmvattenberedare  10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Bredd mm 600 600 695 695

Djup mm 600 600 695 695

Höjd mm 1520 1520 1700 1700

Aluminium anod  Ja – Ja –

Nettovikt kg 100 108/97 155 151/136

Rostfri/Koppar  Rostfri Koppar/Rostfri Rostfri Koppar/Rostfri
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