Luft til vand varmepumper

Thermia Atec sætter
nye standarder for luft
til vand varmepumper

BEDST
I TEST!

Thermia Atec er markedets bedste luft til vand
varmepumpe - årsvirkningsgraden er 17-38 %
bedre end nærmeste konkurrent - og det har vi
papir på!

Klimadan.dk

Grøn tryghed

På klimadan.dk kan
du få mere information om hvordan du
kan spare penge med
vedvarende
energiløsninger

Nyudviklet med overlegen funktion og besparelser
- faktisk er det markedets bedste jf. uafhængig test
Thermia Atec er en smart,
bekvemmelig og økonomisk
varmekilde. Den er nem at installere og den leverer varme
og varmt vand til hele dit hus.
Det er et nyudviklet produkt
som sætter nye standarder
for luft til vand varmepumper.
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Thermia Atec er en fleksibel løsning som nemt kan
tilpasses eksisterende systemer – og du behøver
ikke købe mere end du har brug for.

den mest støjsvage på markedet

Intelligent styring

Kølefunktion

Takket være det unikke akustiske design af de
mekaniske funktioner har Atec de laveste støjniveauer på markedet.

Den nyudviklede styring koordinerer og
optimerer konstant på tre hovedparametre:
flow i varmesystemet (Optimum teknologi), kølekredsen i varmepumpen (EEV) og
luftgennemstrømningen (hastighedsreguleret
blæser) og resultatet: den bedste årsvirkningsgrad på markedet.

Atec kan også levere aktiv køl, en
effektiv måde at hæve komforten på
varme dage.
nem placering
Atec kan placeres op til 30 meter fra
bygningen med bevaret funktionalitet.

Optimum Teknologi
Den hastighedsregulerede cirkulationspumpe (A-mærket) sikrer at varmepumpen altid
kører optimalt.

6–36 kW
Atec er tilgængelig i adskillige størrelser (6– 36 kW) for at passe til alt lige fra
sommerhuse til flerfamiliehuse.

EEV
Den elektroniske ekspansionsventil sikrer
maksimal performance ved enhver temperatur.
hastighedsreguleret blæser
En energieffektiv blæser (EC teknologi) der
regulerer luftgennemstrømningen i varmepumpen efter behov og samtidig garanterer
maksimal performance uanset temperatur.
Den tillader også dig at bruge silent tilstand
når ekstremt lave støjniveauer er nødvendige.

automatisk afrimning
Afrimer kun når nødvendigt og kun så
længe det er krævet. Det sparer energi
og hæver effektiviteten .

BEDST
I TEST!

Thermia online
Kontroller og overvåg din varmepumpe direkte på din mobil, computer eller
tablet via Thermia Online (tilkøb).

nem installation

Pool opvarmning
Du kan tilkoble opvarmningen af din
swimming pool til varmepumpen. Der er
potentiale for store besparelser.

kalenderfunktion

Atec leveres med installationsklar udedel.
Den nemme ”plug-and-play” tilslutning
imellem udedel og nogen af vores klar-tilbrug indedele minimerer installationstiden
og sikrer korrekt drift.

Natsænkning, ferie tilstand, tidsstyret temperatur og brugsvand,
silent tilstand – med den indbyggede
kalenderfunktion kan du programmere
og styre varmepumpen så den dækker
dine specifikke behov.

Vælg din indedel
Thermia Atec er en fleksibel løsning som nemt kan tilpasses eksisterende systemer – og du behøver
ikke købe mere end du har brug for. Så vi har sammensat tre komplette indedele. Du vælger den der
bedst passer til dit hjem og dine behov.

Standard
• Kontrolenhed

PLUS

TOTAL

• Kontrolenhed

• Kontrolenhed

• Nødvarme med
intervallerne 3–15 kW

• Nødvarme med 		
intervallerne 3–15 kW

• Cirkulationspumpe
(A-mærket)

• 180 ltr. TWS beholder

• 3-vejsventil til brugsvandsprioritering

• Cirkulationspumpe
(A-mærket)
• 3-vejsventil til brugsvandsprioritering		

(Kan ikke bruges til Atec 16 & 18)

varmepumper | jordvarme | solvarme
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Hovedkontor
Rømersvej 30
DK-7430 Ikast
Tlf.: +45 9715 4600
Fax: +45 9627 7079
Mail: info@klimadan.dk
Web: klimadan.dk
Salg
Tlf.: +45 9715 4600 -lokal 1
Fax: +45 9627 7079
Service
Tlf.: +45 9715 4600 -lokal 2
Fax: +45 9627 7079
Administration
Tlf.: +45 9715 4600 -lokal 4
Fax: +45 9627 7079

Vores Værdigrundlag
I Klimadan arbejder vi ud fra ordet FAKTA som bygger på nogle helt klare
værdier, som kendetegner alt hvad vi foretager os.

Fremragende service

Vidste du, at du via vores landsdækkende service- og tryghedsaftale er
garanteret en altid velfungerende vedvarnede energiløsning.

Ambitiøs samarbejdspartner

Vidste du, at du hos Klimadan har adgang til den nyeste viden indenfor
VE-løsninger, dels pga. vore medarbejderes høje kompetenceniveau og dels
fordi vi hele tiden er på forkant med den teknologiske udvikling.

Kundefokus i centrum

Vidste du, at du hos Klimadan møder en samarbejdspartner, som i enhver
henseende sætter dig som kunde i centrum.

Troværdighed er en selvfølge

Vidste du, at du ved valg af en VE-løsning fra Klimadan kan have fuld tiltro til
den valgte VE-løsning, eftersom den vil være dimensioneret til netop dit behov, så lønsomheden på bedst mulig måde sikres - både i dag og i morgen.

Ansvarlighed uden sidestykke

Vidste du, at du hos Klimadan’s medarbejdere vil opleve en holdning om
at ville levere den bedste - og rigtige - VE-løsning fremfor nødvendigvis den
billigste. Det giver dig “grøn tryghed”.

Klimadan.dk
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