
Komplet indemodul 
– suveræn komfort
 METROAIR 330 indemodul

EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND

METROAIR 330 indemodul giver 
i kombination med METROAIR 
varmepumper et komplet varme-
system. Varmesystemet kan 
tilsluttes radiatorer eller gulvvarme 
og er forberedt til tilslutning til 
flere forskellige varmekilder og kan 
tilsluttes ekstra varmtvandsbeholder,  
pool eller klimaanlæg.

Fordele med METRO THERM  
varmepumper
• Få energisparetilskud - op til 10.000 kr. for 

at skifte fra fx oliefyr.
• Få billigere elafgift - du opnår en reduktion 

pr. kW når du har varmepumpe.
• Op til 6 års garanti med produkt- 

registrering.
• MyUpway internetstyring.
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• Komplet indemodul til opvarmning og varmt brugsvand sam-
men med en METROAIR varmepumpe.

• Indbygget styresystem, cirkulationspumper, varmtvands- be-
holder og el-patron.

• Brugervenligt display til styring, aflæsning og fejlretning 
samt  mulighed for individuelle indstillinger. 

• Er på Energistyrelsens liste over godkendte varmepumper.
• Energiklasse A i kobling med METROAIR varmepumpe udedel
• Mulighed for sammenkobling med eksterne varmekilder. 
• Mulighed for tilslutning til ekstra varmtvandsbeholder, pool 

og klimaanlæg med forskellige temperaturer.
• Minimeret termiske spændinger (knirkelyde) i radiator -

systemet pga. høj bufferkapacitet.

METROAIR 330 passer til METROAIR luft/vand varmepumper
METROAIR FREKVENS/INVERTERSTYREDE  
LUFT/VAND
Model VVS-nr. 
METROAIR I8 346632008
METROAIR I12 346632012

METROAIR FREKVENSSTYREDE  
LUFT/VAND
Model VVS-nr. 
METROAIR F8 (2-8kW) 346642108
METROAIR F12 (7-12kW) 346642112

Tekniske data
Type METROAIR 330
Beholderkapacitet 160 liter

Buffertank 55 liter

El-patron 9 kW

Spænding 3 x 400 V

H x B x D mm 1800 (lofthøjde: 1910) x 600 x 615 mm

Energiklasse* A+++/A

Vægt 220 kg

VVS-nr. 346634330

METRO-nr. 153001605

*  Rumvarme/brugsvand. Er ikke energimærket separat men i system med 
METROAIR udedel varmepumpe.

Ny forbedret styring
Den nye styring giver komfort, god økonomi og sikker drift. 
Betjeningspanelet har et overskueligt farvedisplay med 
enkel menu. 
 
Med tydelige og enkle symboler vises oplysninger om drift, 
temperaturer og indstillinger. Den forbedrede bufferkapa-
citet giver METROAIR 330 bedre SCOP værdi og længere 
levetid på luft/vand-varmepumpen.

MyUpway online styring
MyUpway er en ny online service, der giver dig det forkro-
mede overblik over varmepumpens energiforbrug og drifts-
status via nettet.

På MyUpway kan du :
- Se din boligs energiforbrug
- Følge og styre boligens varme- og varmtvandskomfort
- Se evt. fejlmeddelelser og driftsstatus
- Få sms eller email, hvis der opstår en fejl på anlægget

MyUpway giver dig den fulde frihed til at fjernstyre dit inde-
klima når som helst og hvor som helst. Justér temperaturer, 
tilpas varmtvandskomforten, start ferie-mode eller foretag 
mere avancerede finjusteringer som ændringer på varme-
kurven. 

Med et Premium abonnement kan du 
desuden give din installatør adgang til 
at fejlsøge og justere på anlægget via 
nettet - så sparer du et servicebesøg.

Værd at vide

TM


