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IVT Anywhere - Snabbguide 
Smidig fjärrstyrning via smartphone.

Med IVT Anywhere kan du 
styra din värmepump var du 
än är. När du är på semester 
kan du till exempel sänka 
värmen och höja den igen 
lagom till du kommer hem 
för att spara extra pengar. 
Fjärrstyrningen finns för  
både Android och iPhone.

Spara pengar med  
semesterfunktion +15°C.

Larmar vid driftstörningar.

Plug & Play. Enkel installation 
helt utan inställningar  
i värmepumpen.  

Fjärrstyrningsapp för 
Android och iPhone via 
internet. 

Prisbelönad,  
användarvänlig design.
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Marknadens enda  
fjärrstyrningssystem  
för både Android  

och iPhone!
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Med IVT Anywhere styr du enkelt din värmepump direkt i din smartphone. Alla 

användbara styrfunktioner finns intergrerade i appen som du laddar ner direkt 

till din Android eller iPhone. Du kan till exempel reglera temperatur för värme 

och varmvatten. Med vår snabbguide kommer du enkelt kunna komma igång 

att använda din IVT Anywhere.

Appen laddar du ner på:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.IVT&hl=sv

https://itunes.apple.com/se/app/id529814511

En trygg lösning

IVT Anywhere är ett säkert system. Ingen data sparas centralt, all information 

finns istället i din egen kommunikationsenhet. Dessutom har vi minimerat 

datatrafiken som skickas mellan din smartphone och kommunikationsenhet, 

för att undvika dyra telefonräkningar. 

Enkel installation

Fjärrstyrningen består av en gateway (kommunikationsenhet och en app till 

din smartphone. Kommunikationsenheten kopplas till din värmepump och an-

sluts via en kabel till internet. Sedan är det bara att ladda ned appen och fylla 

i identitetsnumret som står på din gateway innan du kan göra alla inställningar 

direkt i din smartphone. Kommunikationen är internetbaserad (ej sms). IVT 

Anywhere fungerar tillsammans med alla IVT värmepumpar med styrcentralen 

Rego 1000 (SW 1.10, 1.12, 3.1 och senare).

IVT Anywhere - smidig fjärr-
styrning via smartphone
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IVT Anywhere - Temperaturjustering värme   IVT Anywhere - Temperaturjustering varmvatten

IVT Anywhere - ProgramTänk på att det kan ta upp till 24 timmar innan dina 

förändringar fått genomslag på den faktiska rumstempe-

raturen

Skärmbilderna ovan tillåter dig att justera din rumstemperatur.

Med installerad rumsgivare visas den önskade rumstemperturen 

för den aktuella kretsen. Du kan justera temperaturen genom att 

peka på skärmens +/- tecken.

Utan installerad rumsgivare visas förändringen på en skala. Efter 

varje inställning - avvakta ett dygn innan eventuella ytterligare 

justeringar görs. 

Du kan ha två förinställda temperaturnivåer, Normal och Undan-

tagstemperatur och dessa kan ändras efter behov. När det inte 

finns någon färgad markering på skärmen är du i läge Normal-

temperatur.

Lägre temperatur: blå markering

Varmare temperatur: röd markering

I Program kan du välja aktivt tidsstyrningsprogram. Väljer du Optimerad drift kommer 

värmepumpen arbeta med konstant temperatur - utan iflytande av tidstyrning. 

Om du väljer Program 1 eller Program 2 kan du sedan peka på en veckodag på skärmen 

och ställa in när du vill ha Undantagstemperatur.

Till exempel, om du har en varmare Undantagstemperatur inställd så kan du välja att ha 

denna mot slutet av dagen när du kommer hem från jobbet och vill ha ett varmare hus.

Udantagstemperaturen ställs in under flik ”inställningar”. Se bild sidan 7 (Värmekrets 1).

 

Klockan representerar dygnets 24 timmar. Du kan se när pum-

pen använder Normal eller Undantagstemperatur i drift.

Båda temperaturnivåer, Normal och Undantagstemperatur, kan 

justeras via Inställningar/Justera temperaturnivåer.

Om du har flera värmekretsar så kan du växla mellan dem på 

skärmen. 

Via hemskärmen kan du välja att försätta värmepumpen i semes-

terläge, tryck bara på knappen ”Semester” och välj ett slutdatum.

Här kan du ställa medeltemperaturen på ditt varmvatten genom att dra noden. 

Max och min temperatur anpassar sig efter värmepumpens inställningar. Vald temperatur 

är en uppskattning av utgående temperatur i toppen av varmvattencylindern.

Extra varmvatten höjer temperaturen i varmvattencylindern om du har ett planerat större 

behov. Du kan sätta ett visst antal timmar för extra varmvattendrift från tiden för inställ-

ning.

Till exempel kan detta användas om man har gäster i huset.

Tips: värmepumpens effektivitet blir högre när den jobbar med lägre varmvattentem-

peraturer. Vill du spara extra energi och pengar, försök att hitta den lägsta inställda 

temperaturen som ger en acceptabel varmvattenkomfort för hushållet.

Med rumsgivare Utan rumsgivare
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I Inställningar kan du sätta värden för Normal och Undantagstemperatur, dina justeringar sparas automatiskt. 

Det är alltså här du ändrar Undantagstemperatur om du till exempel tycker att den är för låg.

I Inställningar kan du också namnge dina värmekretsar, ändra lösenord, och återställa din app till fabriksinställningar. 

IVT Anywhere - Info

IVT Anywhere - Historik IVT Anywhere - Inställningar

Info ger dig information om din installation 

och där kan man också läsa felmeddelanden.

I Historik kan du se status för temperaturer.

Om du vill dölja data, kan du enkelt avmar-

kera det alternativet du inte är intresserad av. 

Tryck på OK för att se data.
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Vi har varit drivande i utvecklingen av värmepumpar i snart 40 år. Från vår fabrik i 

Tranås har bland annat de första – och enda – Svanenmärkta värmepumparna kom-

mit. Men lika mycket energi som vi lägger på nya innovationer satsar vi också på våra 

återförsäljare. Det är de som ska hjälpa dig välja precis rätt värmelösning för ditt hus 

och installera anläggningen enligt konstens alla regler. Därför är det våra återförsälja-

res kunskap i kombination med våra värmepumpar som gör IVT till ett val som är lika 

tryggt som ekonomiskt. Och miljövänligt. 

Miljövänlig värme från Småland. 

IVT Värmepumpar

Box 1012

573 28 Tranås

www.ivt.se

IVT är medlem i Svenska 
Värmepumpföreningen (SVEP). 
Medlemskapet gör att du kan 
känna dig extra trygg med oss 
som leverantör av din 
värmepump. 
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