
Ekstremt effektiv 
jordvarmepumpe 
METROSAVER MB

EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND

METROSAVER MB er en af markedets 
mest effektive jordvarmepumper med 
en SCOP-værdi på op til 5,2. 

METROSAVER MB fås i forskellige 
modeller alt efter husets varmebehov. 
Alle modeller har indbygget varmt-
vandsbeholder på 180 liter 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.

A+++/A



Tekniske data
Type 6 MB 8 MB 10 MB 12 MB
Maks. fremløbstemp. 70°C
COP* ved 0/35°C 4,59 4,68 4,81 4,57
SCOP** ved 35/55°C - koldt klima 5,0/3,7 5,1/3,8 5,2/4,0 4,9/3,8
SCOP** ved 35/55°C - middelklima 4,8/3,6 4,9/3,3 5,1/3,9 4,8/3,7
kW 6 8 10 12
H x B x D mm 1800 x 600 x 620

Vægt, kg 310 325 330 335
Liter 180
Volumen beholder, l 180
Driftspænding 400V 3 faser+N+J
Sikringsstr. (A) 16
Sikring (A) fuse type C9 12 (16) 3 x 16 3 x 16 3 x 16
Kompressor Stempel Stempel Stempel Scroll
Energimærke*** A+++/A

Type 6 MB 8 MB 10 MB 12 MB
VVS-nr. 346640306 346640308 346640310 346640312
METRO-nr. 150459621 150459622 1504596023 150459624

*   I henhold til EN 14511
** I henhold til EN 14825
*** Rumvarme/brugsvand

Værd at vide
• Komplet varmepumpe til jord, bjerg, sø eller grundvand.
• Høj varmefaktor; SCOP op til 5,2 i koldt klima.
• Cirkulationspumper energiklasse A.
• Forberedt tilslutning af ekstraudstyr, ventilationsmodul, pool mm.
• Meget brugervenlig.
• Op til 4 forskellige varmekredse.
• Fremløbstemperatur på op til 70°C.                        
• Er på Energistyrelsens liste over godkendte varmepumper.

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

METROSAVER MB er en jordvarmepumpe med indbygget 180 
liter varmvandsbeholder. METROSAVER MB er forsynet med et 
let aflæseligt farvedisplay, som gør det nemt at aflæse status 
og at regulere indstillingerne. Desuden har den flere foruddefi-
nerede programmer såsom natsænkning, indstilling af ferieperi-
oder mv. – alt sammen noget, der gør driften af varmeanlægget 
så optimal som muligt.

MyUpway online styring
MyUpway er en ny online service, der giver dig det forkromede 
overblik over varmepumpens energiforbrug og driftsstatus 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 installa-
tør adgang til at fejlsøge og justere på anlægget via nettet - så 
sparer du et servicebesøg.

Let at installere
Den udtagelige køledel gør transport og service let. 
METROSAVER kan tilsluttes flere forskellige varmekilder  
og er velegnet til flere varmesystemer, også i huse med pool  
og solfangere.

TM

INDBYGGET STYRING OG VARMT-VANDSBEHOLDER

Kompressordelen kan tages ud for 
lettere servicering og transport.

Forhandler:

Varmeoptager  
med  gyldigt  
sikkerhedsudstyr
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