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Kom i kredsløb med jorden
Jorden omkring din bolig gemmer på
masser af energi. Faktisk skal du ikke
længere end 1 til 1,5 meter ned under
overfladen for at kunne udnytte den energi solen har lagret i jorden. Det kan
gøres ved hjælp af en varmepumpe
til jordvarmeanlæg. Varmepumpen
overfører energien til boligens opvarmningssystem og bagefter leder den
afkølede væske tilbage i et kredsløb.
I stedet for at udnytte varmen i jorden kan man vælge en luft-vand varmepumpe, der udnytter varmen i luften
til boligpvarmning. En luft-vand varmepumpe fungerer på samme måde
som en varmepumpe til jordvarmeanlæg, men har i stedet for jordslanger en

udedel stående til at tage noget af varmen fra den omgivende luft og udnytte
den til opvarmning af det vand, der
cirkulerer rundt i boligens varmeanlæg.
Varmepumper bruger strøm til at køre,
men selv med stigende priser på strøm
er det en god idé at anskaffe sig en varmepumpe. Den giver op til fire enheder
varme tilbage for hver enhed strøm, den
selv bruger. En effektiv varmepumpe i et
effektivt opvarmningssystem kan mindske boligens varmeudgifter med op til
50%.
Varmepumpen sørger for varme og
varmt vand til hele huset, og efter installationen passer den nærmest sig selv.

En varmepumpe, uanset om det er en
jordvarmepumpe eller en luft-vand varmepumpe er på alle måder en attraktiv
energiløsning, hvad enten du skal udskifte et gammelt oliefyr eller bygge et
nyt hus.
Selv om det er koldt udenfor, er
pumpen meget energieffektiv og sørger
for at holde den rette temperatur i en
fortløbende proces.
Læs mere på www.jordvarmepumper.
dk, hvor du også kan beregne, hvad
en varmepumpe vil betyde for din varmeregning.
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Udnyt den varme luft indendøre

Pluspunkter der overbeviser
• Brugsvandsvarmepumpe til recirkulering af luften indendøre eller brug
af udendørsluft til installation indenfor.
• Grafisk display
• Fire driftnivauer for maksimal komfort
• Vandret transport mulig
• Med varmespiral
• SCOP 3,7
• Indhold 300 liter
• Varmeydelsen 1,7 kW
• Forberedt for elpatron

Kaliko er en brugsvandsvarmepumpe
til produktion af varmt brugsvand. Den
recirkulerer den varme luft fra omgivelserne gennem varmepumpen over
beholderen og udnytter varmen i luften
til at producere varmt brugsvand.
Kaliko er med indbygget spiral. Spiralen
giver mulighed for at koble Kaliko på
gulvvarmen og varme et gulvareal på
max 20 m² op. En anden mulighed er at
koble spiralen på enten solfangere eller
det eksisterende varmeanlæg.

For at få en god økonomi i driften af Kaliko er det en god idé at placere den i et
varmt rum (køkken, bad eller bryggers),
hvor den varme rumluft vil blive udnyttet til vandopvarmning. Kaliko kan også
kobles til ventilationskanaler, der evt.
kommer fra et område nær kedlen eller
en brændeovn, hvorved den varme luft
herfra udnyttes.

Mål og dimensioner
Kaliko 300
Højde

mm

2000

Bredde

mm

690

Dybde

mm

600

Vægt

kg

105

Ekstraudstyr
• Væggennemføring
• Udegitter
• Elpatron

Væk de varme følelser
BSW Sensotherm fra HS Tarm er en
yderst effektiv varmepumpe med en
COP værdi på op til 4,48. Den leveres
som standard med vejrkompensering
i styringen og samtidig er styringen forberedt for det såkaldte smartgrid (med
varierende strømpriser hen over døgnet),
så den dag, hvor det indføres i Danmark,

kan BSW Sensotherm stilles i styringen til
kun at køre i de perioder af døgnet, hvor
strømmen er billig.
BSW Sensotherm giver optimale muligheder for at udnytte solenergien året
rundt. Den er ekstrem støjsvag og giver
minimal støj under drift, hvilket vil være

en stor fordel, hvis den primære drift af
varmepumpen skal ske om natten. Den
kan monteres i kaskade ved større energibehov. Sidst, men ikke mindst: Den
fintfølende BSW Sensotherm er i et
tidløst design så man ogå kan have den
stående i baggangen.

Ekstraudstyr
• Fjernbetjening
• Føler for solfanger
• Trådløs modtager
• Udeføler, trådløs
• Varmtvandsføler inkl. 6 m ledning til brugsvandsprioritering
• Universalføler
• 3-vejs motorventil Ø22 til brugsvandsprioritering
• Lagertank
• Frostvæske (færdigblandet) 30 liter til -15°C
• Kaskadestyring ISR-BCA B

Pluspunkter der overbeviser
• Høje SCOP-værdier (op til 4,48)
• Høj betjeningskomfort
• Mulighed for sammenkobling med solfangere
• Kan monteres i kaskade
• Forberedt for omkostningsoptimal drift ved differentierede elpriser
• Vejrkompensering
• Tidløst design
• Støjsvag drift
• Fås i mange størrelser fra 6 til 21 kW

BSW Sensotherm

Mål og dimensioner
BSW 6D

BSW 8D

BSW 13D

Højde

mm

1271

1271

1271

Bredde

mm

510

610

610

Dybde

mm

741

741

741

Vægt

kg

133

141

158
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Pluspunkter der overbeviser
• Høje SCOP-værdier (op til 4,48)
• Høj betjeningskomfort
• Indbygget varmtvandsbeholder (184/176 l)
• Kan monteres i kaskade
• Forberedt for omkostningsoptimal drift ved differentierede elpriser
• Inklusiv vejrkompensering
• Tidløst design
• Støjsvag drift
• Op til 60 °C fremløbstemperatur uden brug af elpatron, dvs. velegnet
til varmesystemer med krav om høj fremløbstemperatur til varmesystemet
• Fås i mange størrelser fra 6 til 13 kW

Ekstraudstyr
• Fjernbetjening
• Føler for solfanger
• Trådløs modtager
• Udeføler, trådløs
• Varmtvandsføler inkl. 6 m ledning
til brugsvandsprioritering
• Universalføler
• 3-vejs motorventil Ø22 til brugsvandsprioritering
• Lagertank
• Frostvæske færdigblandet 30 liter
til -15°C
• Kaskadestyring ISR-BCA B

Få hold på varmen
BSW K SensoTherm er en varmepumpe til jordvarmeanlæg med indbygget stor, emaljeret varmtvandsbeholder.
Oplagret solenergi i jorden føres via jordslanger til varmpumpen, hvor den omdannes til varmt brugsvand og varme til
opvarmning af boligen. Ydeevnen ligger i
intervallet 8 til 10 kW og varmeveksleren
i rustfrit stål sikrer en høj COP-værdi,
så du kan glæde dig over en god fyringsøkonomi. Betjeningskomforten er i

top og naturligvis er der mulighed for at
montere i kaskade.
BSW K Sensotherm er naturligvis med
vejrkompensering og forberedt for smartgrid. Vejrkompenseringen sikrer, at varmen i boligen tilpasses vejret og samtidig
sørger styringen for, at det sker til lavest
mulige omkostninger.

BSW K Sensotherm

Mål og dimensioner
BSW K8

BSW K10

Højde

mm

2000

2000

Bredde

mm

600

645

Dybde

mm

650

650

Vægt

kg

290

310

Ikke bare varm luft
Alezio II fra HS Tarm er en yderst effektiv
luft-vandvarmepumpe med mulighed for
sammenkobling med den eksisterende
varmekilde. Hvis du ønsker at beholde
din nuværende varmekilde som back-up
for varmpumpen på de allerkoldeste dage
for at holde en konstant god SCOP-værdi
på varmepumpen, har du mulighed for at

koble din gamle kedel på, men Alezio-II
fungerer også fint uden denne backup.
Alezio-II er med en meget støjsvag udedel (kun 36 db(A)) og en lille kompakt
indedel, der let kan placeres i f.eks baggangen.

pensering i styringen. Alezio-II giver gode
muligheder for at udnytte varmen fra solen året rundt, uden det er nødvendigt
med et jordareal til nedgravning af slanger.

Den leveres som standard med vejrkom-

Ekstraudstyr
• Trådløs rumtermostat
• Kabelsæt (til sikring ved gulvvarme)
•Lagertank

Pluspunkter der overbeviser
• Høje SCOP-værdier (op til 4,2)
• Modulerende drift 30-100 %
• Høj betjeningskomfort
• Mulighed for sammenkobling med solfangere
• Hybridfunktion for kombination med andre varmekilder
• Ingen trækgener fra udeenheden
• Vejrkompensering
• Tidløst design
• Støjsvag drift (kun 36 db(A))
• Maksimale fremløbstemperatur 55°C
• Fås i mange størrelser fra 6 til 16 kW

Mål og dimensioner
ALEZIO-II 6

ALEZIO-II 8

ALEZIO-II 11

ALEZIO-II 14

ALEZIO-II 16

Indedel

Udedel

Indedel

Udedel

Indedel

Udedel

Indedel

Udedel

Indedel

Udedel
1350

Højde

mm

670

600

670

943

670

1350

670

1350

670

Bredde

mm

400

950

400

950

400

950

400

950

400

950

Dybde

mm

395

330

395

330

395

330

395

330

395

330

Vægt

kg

35

45

35

75

37

121

37

116

37

116

varmepumper

Luftig varme
Alezio-II V er en luft vand varmepumpe
tilsvarende Alezio-II V men med indbygget 220 liter varmtvandsbeholder.
Alezio-II V kan kobles sammen med en

evt. eksisterende kedel, men det er ikke
et krav for god drift af varmepumpen.

er samt støjsvag drift af udedelen uden
trækgener.

Alezio-II V er naturligvis med indbygget
vejrkompensering og høje SCOP værdi-

Pluspunkter der overbeviser
• Høje SCOP-værdier (op til 4,2)
• Modulerende drift 30-100 %
• Høj betjeningskomfort
• Hybridfunktion for kombination med andre varmekilder
• Ingen trækgener fra udeenheden
• Vejrkompensering
• Tidløst design
• Støjsvag drift 36 db(A)
• Maksimale fremløbstemperatur 55°C
• Fås i mange størrelser fra 6 til 16 kW
• Indbygget 220 liter brugsvandsbeholder

Ekstraudstyr
• Trådløs rumtermostat
• Kabelsæt (til sikring ved gulvvarme)
• Lagertank

Mål og dimensioner
ALEZIO-II V 6

ALEZIO-II V 8

ALEZIO-II V11

ALEZIO-II V 14

ALEZIO-II V 16

Indedel

Udedel

Indedel

Udedel

Indedel

Udedel

Indedel

Udedel

Indedel

Udedel
1350

Højde

mm

1970

600

1970

943

1970

1350

1970

1350

1970

Bredde

mm

600

950

600

950

600

950

600

950

600

950

Dybde

mm

721

330

721

330

721

330

721

330

721

330

Vægt

kg

112

45

112

75

112

121

112

116

112

116

Varme – hjertet i dit hjem
Siden tidernes morgen har vi søgt sammen om det knitrende
bål og nydt varmen, samværet og fællesskabet. Den følelse
har vi taget med indenfor, hvor vi naturligt har samlet os i
husets varmeste rum.
Vi kan ikke leve uden varme - her i det kolde nord.
Hos HS Tarm A/S kender vi alt til denne tradition, som vi har
udviklet og ført ind i nutidens bolig. Det er stadig varmen, der
samler os mennesker. Men nu er varmen fordelt behageligt
i hele boligen som en usynlig bølge, der omslutter familien
og holder kulden på afstand.
Med BAXI som hjertet i varmesystemet er du sikret komfort, atmosfære og velvære med omtanke for både miljø
og økonomi.

BAXI - vi brænder for varmen

Forhandler

BAXI-produkter produceres og forhandles af

Smedevej, DK-6880 Tarm, info@hstarm.dk

www.hstarm.dk
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