METROAIR 14 og 20
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Luft/vand varmepumper
METROAIR er en driftsikker og robust
luft/vand varmepumpe, der fungerer
effektivt ned til -25°C, og sparer op til
65% på varmeregningen.
Med en luft/vand varmepumpe kan både bolig og brugsvand
blive opvarmet med luftens varmeenergi. Det er både godt
for varmeudgiften og skåner samtidig miljøet for mange
tons CO2. For hver 1 kW varmepumpen bruger, giver
den 3,5 kW igen.
METROAIR 14 og 20 er udstyret med en
to-trins ventilator med et meget lavt støjniveau. METROAIR har et stilfuldt og
stærkt design med kabinet i rustfrit
stål, der passer i de fleste miljøer.
Sidst men ikke mindst er
METROAIR hurtig og enkel at
installere og kræver stort set
ingen vedligeholdelse.
Det er sund fornuft!

Komfort med
varmepumper

METRO VARMEPUMPE FORDELE :

Ren og diskret opvarmning
Markedets laveste lydniveau på luft/
		 vand varmepumpe
Ideelt til gulvvarme og radiatorvarme
Ingen brug af fossile brændstoffer
Enkelt at installere og anvende

FÅ ENERGISPARETILSKUD - op til 10.000 kr.
· for
at skifte fra fx oliefyr
FÅ BILLIGERE EL-AFGIFT – med varmepumpe
· får
du en reduktion på 52 øre pr. kW
6 ÅRS GARANTI - når du registrerer din 		
· *FÅ
varmepumpe på FQR.dk, får du 1 ekstra års
garanti oveni de 5 år, du har som standard!
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Fordele installatør

Fordele slutbruger

1 Gennemtestede produkter og tilfredse kunder
Varmepumperne er installeret i hele Skandinavien i mere end 30 år.
Det giver dig og din kunde sikkerhed for et gennemtestet kvalitetsprodukt, der bare fungerer og næsten ikke kræver vedligeholdelse

2 Nem installation

2 Du får markedets bedste og mest økonomiske varmeløsning

Varmepumpen installeres nemt med Quickguide og via den nemme
startguide i styringen. Så du behøver ikke være IT ekspert for at
indstille varmepumpen.

3 Support når du har brug for det

BT 1. Udedeler (UG)
Udlufter
BT 50. Indeføler
QN 10. 3-vejs ventil
Flexible slanger
KA 10. Relæ Kontaktorsæt (HR)
GP 10. Cirkulationspumpe varmekreds
GP 12. Cirkulationspumpe/ladepumpe
QM 40. Afspærringsventil
Kontraventil
FL 10. Sikkerhedsventil
HQ 1. Snavssamler
QM 1. Aftapningsventil
QM 50. Strengreguleringsventil
QM 4. Ekspansionsbeholder
BT 6. Varmtvandsføler (WG)
BT 25. Fremløbsføler varmekreds (FG 1)
CP11. Buffertank

Varmepumpe 14 og 20 kW

·
·
·
·
·
·

Indbygget aktiv kølefunktion.
Vejrbestandige komponenter udvalgt til det nordiske klima
Har indbygget kondensbakke og kan føres til afløb for at
hindre isdannelse
Mulighed for sammenkobling med ekstern varmekilde
Mulighed for kaskadeløsning
Lavt lydniveau:
Lydniveau 2 m (trin 1/2)
Lydniveau 6 m (trin 1/2)
Lydniveau 10 m (trin 1/2)

Luft/vand varmepumpen er en af de mest CO2 venlige opvarmningskilder. Ved skift fra oliefyr svarer besparelsen til 6.000 kg CO2 – det
fylder en hel idrætshal!
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Tekniske data
TYPE
Maks. temperatur fremløb

METROAIR 20

65 (63 under -10°C) 65 (63 under -10°C)

COP ved 7/45 °C

3,69

3,41

COP ved 2/35 °C

3,84

3,53

COP ved -7/45 °C
H x B x D mm

2,65
1325 x 1455 x 620

2,58
1325 x 1455 x 620

Vægt

226 kg

234 kg

Driftspænding

400V 3 faser+N+J

400V 3 faser+N+J

Sikringsstr. (A)

16

16

Scrollkompressor

Scrollkompressor

Kompressor

Forhandler:

METROAIR 14

Energiklasse*
VVS nr.
METRO nr.

A++/A

A

346630314

346630320

150239601

150239602

* Rumvarme/brugsvand
AFSTANDSKRAV til varmepumpen (min.)
Ovenover

100 cm

Bagved

35 cm

Foran

300 cm

På hver side

40 cm

00:502-1603

15.
16.
17.
19.
20.
31.
35.
38.
44.
49.
52.
63.
76.
81.
85.
88.
89.
120.

Du kan halvere dine varmeudgifter, så du har rigtig mange tusind
kroner til rådighed hvert år. Helt op til 65% hvis du skifter fra oliefyr
eller el-opvarmning.

3 Skåner miljøet for mange tons CO2

Vi sidder klar ved telefonen til at hjælpe dig og din kunde, hvis du
har brug for det. Ofte kan vi klare det over telefonene, og ellers har
vi et serviceteam, der kan rykke ud.
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1 Gennemtestet kvalitet
METROAIR er udviklet og fremstillet til det nordiske klima og fungerer helt ned til -25°C. Det er din sikkerhed for varme også på de
koldeste dage.

