METROSAVER 6 MB F

Få op
til
6 års
garan
ti*

METROSAVER MB F med frekvensstyret kompressor
øger og sænker ydelsen ud fra det aktuelle forbrug.
- Og så har den en SCOP på 5,59!
METROSAVER 6 MB F er den nyeste jordvarmepumpe i
METROSAVER familien.
Den er frekvensstyret med effekt i intervallet 1,5 til 6 kW. Det
betyder, at den øger/sænker ydelsen alt efter behov i boligen
- fra stort set ingenting til at levere både rumopvarmning og
varmt vand, når der er kø på badeværelset.
Det gør METROSAVER MB F en af markedets mest effektive og
energibesparende jordvarmepumper.
METROSAVER MB F gør det nemmere end nogensinde før, at
værne om miljøet. Jordvarme er en stabil og vedvarende
energikilde. Via væsken i jordslangerne transporteres energien
fra jorden til varmepumpen - året rundt, uanset vejr og vind!

Komfort med
varmepumper
SCOP op til 5,59
Ren og diskret opvarmning
Ideelt til gulvvarme og radiatorvarme
Ingen brug af fossile brændstoffer
Integreret 180 liters varmtvands		beholder

A+++/A

METRO VARMEPUMPE FORDELE :
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!

METRO THERM A/S · RUNDINSVEJ 55 · 3200 HELSINGE · TELEFON 48 77 00 00 · WWW.METROTHERM.DK

Fordele installatør

Fordele slutbruger

1 Gennemtestede produkter og tilfredse kunder

1 Gennemtestet kvalitet

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

METROSAVER er udviklet af en de førende producenter på markedet, med mere end 30 års erfaring. Det er din sikkerhed for gennemtestet kvalitet.

2 Nem installation

2 Du får markedets bedste og mest økonomiske varmeløsning

Den udtagelige køledel gør transport og service let. Varmepumpen
installeres nemt med Quickguide og den nemme startguide i styringen. Så du behøver ikke være IT ekspert for at indstille varmepumpen.

Du kan reducere dine varmeudgifter, så du får rigtig mange tusind
kroner til rådighed hvert år. Helt op til 75% af dine varmeudgifter
hvis du skifter fra oliefyr eller el-opvarmning.

3 Support når du har brug for det

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 telefonen, og ellers har
vi et serviceteam, der kan rykke ud.

Varmepumpen er en af de mest CO2 venlige opvarmningskilder. Ved
skift fra oliefyr kan besparelsen svare til 6.000 kg CO2 – det fylder
en hel idrætshal!

Signatur forklaring.:
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1. Afspringsventil
2. Snavsamler
3. Udefler
4. Sikkerhedsventil
5. Aftapsventil
6. Sikkerhedsventil
7. Ekspansionbeholder
8. Overtryksventil
9. Pfyldningsventil
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METROSAVER 6 MB F
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Markedets højeste SCOP på 5,59
Energiklasse A+++ / A for rumvarme og brugsvand
Ydelsesområde på 1,5 til 6 kW med integreret 180 l beholder
Optimal årsvarmefaktor takket være frekvensstyret kompressor
Frekvensstyrede cirkulationspumper
Minimale driftomkostninger
Forberedt til pool og spa - kan kontrollere op til 4 varmesystemer
Mange indstillingsmuligheder, bl.a. natsænkning, ferieperiode mv.

Forhandler:

METROSAVER 6 MB F

Tekniske data
TYPE		

6 MB F

Fremløbstemperatur		65°C (op til 70° med tilskudsvarme)
Returløbstemperatur		58°C
COP* ved 0/35°C		

4,97

COP* ved 0/50°C		

3,40

kW		1,5-6
H x B x D mm		 1800 x 600 x 620
235
Vægt, kg
Liter		180
Driftspænding		
Sikringsstr. (A)		

400V 3 faser+N+J
3 x 16

Kompressor		Stempel
Energiklasse		A+++/A
VVS nr.		

346640406

METRO nr.		

150559621

* I henhold til EN 14511.		

Med METROSAVER medfølger altid følgende komponeneter:
Påfyldningssæt, niveauføler, ude-/rumføler, sikkerhedsventil og
kuglehane med snavsfilter.

00:520-1603

Kompressordelen kan tages ud for lettere
servicering og transport.

