En af markedets
mest effektive
jordvarmepumper
METROSAVER MB F

METROSAVER MB F med frekvensstyret kompressor øger og sænker
ydelsen ud fra det aktuelle forbrug.
METROSAVER MB F er en af
markedets mest effektive
jordvarmepumper og har markedets
højeste SCOP-værdier på 5,2.
Den har en integreret 180 liter
varmtvandsbeholder med el-patron til
suppleringsvarme.
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 produktregistrering.
• MyUpway internet styring.

EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND

A+++/A

Øger og sænker ydelse alt efter behov
METROSAVER MB F er frekvensstyret og fås i modeller med
effekt i intervaller fra 1,5 og op til 16. 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.

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

Det gør METROSAVER MB F til en af markedets mest effektive
og energibesparende jordvarmepumper.

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

MyUpway online styring
MyUpway er en ny online service, der giver dig det forkromede
overblik over varmepumpens energiforbrug og driftsstatus via
nettet.

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.
TM

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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Kompressordelen kan tages ud for
lettere servicering og transport.

Værd at vide

METROSAVER 6 MB F

Tekniske data

• En af markedets højeste SCOP’er på 5,2
•	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.
•	Energiklasse A+++/A+++ (pakkelabel)
• Ren og diskret opvarmning
• Ideelt til gulvvarme og radiatorvarme
• Ingen brug af fossile brændstoffer
• Integreret 180 liters varmtvandsbeholder

Type

6 MB F

16 MB F

65°C (op til 70° med tilskudsvarme)

Returløbstemperatur

58°C

SCOP* ved 0/35°C

4,97

SCOP* ved 0/50°C
Effekt kW

3,40
1,5-6

H x B x D mm
Vægt, kg

3-12
245

Volumen beholder, l

255

180

Spiraleffekt, kW

9

Nominel spænding
Sikring (A) fuse type
C9

4-16

1800 x 600 x 620
235

3 x 400 V+N+J
12 (16)

Kompressor

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

12 MB F

Fremløbstemperatur

3 x 16

3 x 16

Stempel

Energiklasse**

A+++/A+++

VVS nr.

346640406

346640412

346640416

METRO nr.

150559621

150559624

150559623

00:520-1902

* I henhold til EN 14511.
** Pakkelabel
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