
IVT AirX är den första varvtalsstyrda luft/vattenvärmepumpen som är tillverkad i Sverige och är företagets tystaste och 

effektivaste luft/vattenvärmepump någonsin. Det bevisas i Nordens största oberoende test av värmepumpar, utfört av 

Danske Teknologiske Institut på uppdrag av den danska energistyrelsen. Testet visar att IVT AirX sparar klart mer än övriga 

luft/vattenvärmepumpar i genomsnitt per år.

– Det är en enormt bra produkt som bjuder på en funktionalitet utöver det vanliga och ger en fantastisk besparing. Vi är 

mycket stolta över att ha den här svensktillverkade produkten i vårt sortiment, säger Tomas Hållén.

IVT AirX är en helt ny generation av luft/vattenvärmepumpar och har ett flertal nya patenterade innovationer, som gör att 

värmepumpen kräver minsta möjliga energi. Varvtalsstyrningen är särskilt framtagen för det nordiska klimatet och anpassar 

uppvärmningen efter husets behov. 

– Tack vare alla banbrytande innovationer, besparingarna och energieffektiviteten har luft/vattenvärmepumparna blivit en 

angelägenhet även för boende i mellan-Sverige, säger Tomas Hållén.

Avfrostningstekniken, som startar så sent som möjligt tack vare att fläkten är varvtalsstyrd, är en av de nya patenterade 

l ösningarna. Det integrerade larmet som varnar om något fastnar i den inbyggda droppskålen är en annan. IVT AirX har 

även möjlighet att via Smartgrid kopplas till den nordiska elbörsen och därmed anpassa sig för att arbeta hårdast när 

elpriset är som lägst.

– IVT AirX bjuder på en funktionalitet över det vanliga, avslutar Tomas Hållén.

* DTI:s test är utfört på uppdrag av den danska energistyrelsen och innefattar 54 luft/vattenvärmepumpar från 10 olika varumärken. Därmed 

anses det vara Nordens största oberoende test av luft/vattenvärmepumpar.

Spara mest med IVT  
– IVT AirX bäst i test 

För mer information, kontakta: 
Tomas Hållén, försäljningschef på IVT Värmepumpar,
tel 0140-38 66 34/070-530 66 34 eller tomas.hallen@ivt.se

IVT har utvecklat och tillverkat värmepumpar i småländska Tranås i över 40 år. Totalt 

finns cirka 350 anställda i verksamheten som år 2012 hade en årsomsättning på 

cirka 1 miljard kronor. IVT:s värmepumpar marknadsförs och säljs i Sverige genom ett 

rikstäckande nät av specialutbildade återförsäljare och IVT Center. Företaget ägs sedan 

2005 av Bosch Thermoteknik.

IVT:s nya varvtalsstyrda luft/vattenvärmepump IVT AirX ger bäst besparing. Enligt den danska energistyrelsens 
test av luft/vattenvärmepumpar sparar IVT AirX 25 900 kronor mer jämfört med genomsnittlig besparing på andra 
tillverkares produkter.

– Det känns fantastiskt roligt att kunna erbjuda våra kunder en produkt som både är högkvalitativ och sparar 
pengar åt våra kunder, säger Tomas Hållén, försäljningschef på IVT.
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