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Fra oliefyr til METROAIR F8
frekvensstyret luft/vand varmepumpe
Herunder kan du se et eksempel på, hvad en famiile med 2 voksne og 2 børn, der
bor i et hus fra 1977 med opvarmning med radiatorer, kan spare ved at skifte til
varmepumpe. Familien har oliefyr og bruger i dag 2.300 liter olie årligt.

ÅRLIG BESPARELSE
Årlig opvarmningspris med oliefyr (2.300 l )		
Årlig opvarmningspris med METROAIR (5.786 kWh x 1,47 kr. )

27.370 kr.
8.505 kr.
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Årlig besparelse (27.370 kr. – 8.505 kr.)		

18.865 kr.

1 års regnskab
UDGIFTER
Indkøb og etablering af METROAIR F8 varmepumpe (anslået)		

90.000 kr.

BESPARELSER
Energisparetilskud2 (SEAS-NVE) 		

7.715 kr.

Årlig besparelse på opvarmning		

18.865 kr.

Besparelser i alt		

26.580 kr.

TILBAGEBETALINGSTID
Restbeløb efter 1 års drift med METROAIR

(90.000 kr. – 26.580 kr.)

63.420 kr.

Tilbagebetaling af restbeløb (63.420 kr. / 18.865 kr.)

Husstande, der vælger at opvarme huset med varme
pumpe får en rabat på elvarmetariffen på 52,625 øre.
Rabatten er trukket fra i beregningen. 1 khW er sat til 2 kr.
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3,4 år

Beregning af energisparetilskud er foretaget ud fra
Energistyrelsens standardværdikatalog.
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METROAIR frekvensstyrede varmepumper kan spare op til 65% på varmeregningen

• Markedets laveste lydniveau – 46 dB
• Fremløbstemperatur helt op til 65°C
• Høj varmefaktor – COP på op til 3,5
• Brugervenligt display til indstillinger

METROAIR FREKVENSSTYRET LUFT/VAND
Navn
METROAIR F8 (3-8kW)
METROAIR F12 (7-12kW)

VVS nr.
346642108
346642112

METROAIR frekvensstyret luft/varmepumpe
er markedets mest effektive systemløsning
sammen med METRO THERM varmtvands
beholdere.
00:513-1412

Luften indeholder masser af energi til at danne varme, også
selv om temperaturen er under frysepunktet. Med en drift
sikker og lydsvag METROAIR varmepumpe kan både bolig og
brugsvand blive opvarmet med gratis varmeenergi.

