Luft/vand varmepumper

Fællesskab med komplet tryghed
Nærvarme er varme med de samme fordele, som du kender
det fra fjernvarme.
Nærvarmeværket a.m.b.a er et andelsselskab, der suverænt er
ejet af andelshaverne, helt på samme måde som
fjernvarmeselskaber typisk er organiseret. Dette giver ejerne
en lang række fordele som reel indflydelse, lavere
gennemskuelige priser og en sund fælles økonomi, blandt
andet fordi der ikke er ejere, der skal tjene på selskabet.
Installationen er en totalløsning som er fuld fremtidssikret.
Det vil sige, at der løbende bliver lavet vedligehold, og
varmepumpen udskiftes, når den er nedslidt.
Det kalder vi evighedsgaranti.

Løsningen indeholder
Nuværende kedelanlæg fjernes
Montage af nyt anlæg
Varmepumpe inde- og udedel
Buffertank
El-arbejde
Rør og kabler
Cirkulations-/anlægspumpe
Separat el-tavle og bi-måler
Opstart og indregulering
Introduktion til anlægget
Support og fuld tryghed

Varmepumpeløsning
100% tryghed og service
Ved traditionelt køb er der i bedste fald 5 års fuld garanti.
Det vil sige, her kan der komme uforudsete omkostninger
(udkald og reservedele)
Ved Nærvarme er der 100% tryghed, da der er fuld livstidsgarantidækning inkl. udkald og reservedele.
Strømforbrug afregner forbruger med sit el-selskab.

Mød os og hør om vores løsninger
Kristian: En varmepumpe fra HS Tarm er en
driftsikker løsning i et stilrent, nordisk design
med en brugervenlig løsning.
Allan: Den danske varmepumpe fra DVI har en
helt unik form, som adskiller sig fra andre.
Den falder nemt i ét med omgivelserne.
Line: Varmepumpen fra Vaillant er vores grønneste
varmepumpe med et unikt kølemiddel. Det giver
bl.a. mulighed for højere fremløbstemperatur.
Kenneth: Varmepumperne fra PicoEnergy er den
ypperste luksus, som giver en høj virkningsgrad
og Danmarks mest støjsvage varmepumpe.
Michael: Varmepumper er et statement om en
bæredygtig fremtid. De kan med fordel suppleres
med køb af grøn strøm (tilvalg - ej et krav).

Alt du reelt behøver

VARME - HJERTET I DIT HJEM
En varmepumpe skal være driftsikker og altid fungere, -også når det er koldt.
Med en varmepumpe fra HS Tarm får du gavn af næsten 100 års erfaring med
varmeløsninger i det nordiske klima.

Nordisk design
Udedel er udført i et
tidsløst farvevalg, med
stilrent design, som vil
modstå tidens trends.

Specifik udvikling

Styring

Varmepumpen er udviklet til at Brugervenlig styring gør det
blive brugt i det danske klima muligt, nemt at udføre netop
og af danske forbrugere.
de små ændringer, der kan
være nødvendige i
hverdagen.

Designet og produceret i Danmark

DVI

DANSK
VARMEPUMPE
INDUSTRI

HVOR VIL DU STILLE DIN?

En varmepumpe skal være støjsvag og falde i ét med omgivelserne.
Designet på DVI luft-til-vand varmepumpen og farvevalg betyder, at du ikke lægger
mærke til udedelen, når varmepumpen installeres i haven.

Lav støj

Unikt varmtvandssystem

Dansk menu

Kompressoren er placeret
i et støjdæmpet,
cylinderformet kabinet,
som gør, at ventilatorstøj
sendes mod himmelen.

Indedelen er forsynet med en
gennemstrøms-varmeveksler,
som først opvarmer vandet, når
det skal bruges.
Det giver friskt, varmt vand.

Alt information er med dansk
tekst, og den brugervenlige
styring overvåger anlægget
og indstiller til de mest
optimale indstillinger

Tysk ingeniørkunst

KLIMAET SIGER TAK
Vaillant leverer 145 års erfaring i at dække kundernes behov for varme og varmt vand.
Den udvikling, der startede i 1874 fortsættes løbende, med stort fokus lagt på effektiv
udnyttelse af energien med omtanke for miljøet.

R290
Med kølemidlet R290 tages
der et aktivt tilvalg om at have
fokus på kølemidlets
potentielle risiko for miljøet.
R290 har en CO2 ækvivalent
på 3, hvor et typisk ''normalt''
kølemiddel som R410A har et
CO2 ækvivalent på 2088.

Høj fremløbstemperatur

Design

Vaillant aroTHERM plus kan
Designet er enkelt og rent.
levere op til 75 grader varmt
Det gælder både udedel og
vand, og op til 70 grader, ved indedel. Installation kan laves
en udetemperatur på 0 grader. enkelt og pladsbesparende.
Dette er uden brug af elpatron.

Topklasse systemkoncept

NÅR STILHED ER EN PRIORITET
En varmepumpe larmer! Eller gør den? Varmepumper fra PicoEnergy er produceret
så de har markedets laveste lydniveau. Vores 12 kW varmepumpe udmærker sig her
med kun 45 dB, og ved normal drift er dette endda lavere.

E-SMART

100% bæredygtig

A+++

Dette er den første
varmepumpe med intregreret
energi-styring. Med E-SMART
funktioner kan man
ændre en varmepumpe fra
PicoEnergi til energicentral
og på den måde være 100 %
fremtidssikret.

PicoEnergi producerer
varmepumperne på egen
fabrik i Østrig med 100%
bæredygtig energi, produceret
på egen solcelleanlæg og
vandkraftværk.

Varmepumperne fra
PicoEnergi har modtaget
markedets højeste
energimærkning, som
fortæller hvor effektiv en
varmepumpe er til at udnytte
energien i luften.

Er godkendt til det største tilskud (A+++)

Vil du sikre dig den fulde grønne pakke på din varmepumpe?
Bevar-Mig-El kan være løsningen

Med en varmepumpe fra Nærvarmeværket har du allerede valgt en miljørigtig
opvarmningsform af din bolig. Men den strøm, der forsyner varmepumpen,
er ikke nødvendigvis fra vedvarende og miljøvenlige energikilder.

Derfor skal du vælge Bevar-Mig-El
Din elpris følger markedsprisen på den nordiske elbørs.
Du betaler det strømmen koster den time, hvor du bruger den. Det giver dig mulighed for
at placere dit elforbrug, når strømmen er billigst.
Du betaler for dit faktiske elforbrug og undgår dermed aconto-betalinger og justeringer
på din elregning.
Den strøm, du køber, stammer fra danske vindmøller og er 100% grøn. Det sikres ved
køb af statsregulerede oprindelsesgarantier.
NRGi planter træer i Bevar-Mig-El-skoven. Ved et forbrug på 4.500 kWh, plantes der fire
træer. De reducerer i deres levetid mængden af CO2 i atmosfæren svarende til den CO2udledning energiforbruget ville have forårsaget, hvis det var dækket af sorte energikilder.
Ved tilmelding af Bevar-Mig-El igennem Nærvarmeværket, bliver din ejendom automatisk
registeret som el-opvarmet og den reduceret afgift tilmeldes. Dog skal kommunen
stadig have besked via BBR.

Kontakt NRGI på telefon: 7011 4500
Åbent: Mandag - Fredag kl. 8:00 - 18:00

Hvem er NRGI?
NRGi blev stiftet i 1915 og er et andelsselskab med 220.000 andelshavere.
Koncernen er i dag en af Danmarks største energikoncerner. NRGi arbejder for
et velfungerende samfund og en renere planet, og det sker blandt andet
gennem NRGi Elsalgs salg af grøn strøm til elkunder i hele Danmark.
Som kunde hos NRGi er du sikret:
Fair og gennemskuelige priser
En kundeservice, der er blandt branchens bedste
Overblik over dit forbrug på Mit NRGi og i NRGi app

Få en billigere elregning med reduceret elafgift
Alle elkunder betaler en elafgift til staten. Den afgift kan du få reduceret, når du får
installeret din varmepumpe.
Hvis din bolig er registreret som elopvarmet både i BBR og hos dit elselskab kan du spare
111,50 øre pr. kWh (inkl. moms) på det forbrug, du har, over 4.000 kWh om året.
En elopvarmet husstand (helårsbolig) bruger i gennemsnit 15.000 kWh om året, hvilket
giver en gennemsnitlig besparelse på cirka 12.300 kroner om året med nedsat elafgift.

Skift til Bevar-Mig-El her:

www.nrgi.dk/naervarme-el

Kontakt NRGI på telefon: 7011 4500
Åbent: Mandag - Fredag kl. 8:00 - 18:00

DET ER BAR' VARME
Fuld tryghed med evighedsgaranti

Nærvarmeværket a.m.b.a. er stiftet i foråret 2018 for at sikre
boligejere uden for fjernvarmeområder moderne og miljøvenlig
opvarmning gennem luft-til-vand varmepumper. Nærvarmeværket
drives i et samarbejde med de to selvstændige andelsselskaber
Trustrup-Lyngby Varmeværk og Trustrup-Lyngby Vandværk,
hvilket giver yderligere stordriftsfordele.

Nærvarmeværket a.m.b.a
Tværvej 11, 8570 Trustrup

Tlf. 40 48 43 99
nærvarmeværket.dk

