
Stabil og komfortabel varme året rundt 
Varmepumper fra METRO THERM er den optimale løsning, 
hvis du vil have en varmeløsning til dit hjem, som både 
er superøkonomisk og miljøvenlig. Varmepumper henter 
varmeenergi direkte fra jorden eller fra luften udendørs. 
Selv ved meget lave temperaturer er der masser af energi 
at hente.

Varmepumper til enhvert formål
• Udnyt jordens varme
• Omdan energien i luften udenfor til varme og/eller varmt 

vand i din bolig (også i frostvejr)
• Udnyt varm og fugtig luft til at opvarme dit brugsvand

Varmepumper i energiklasse A til A+++ 
Alle varmepumper bærer energimærker, som du kender 
fra køleskabet og komfuret. Hos METRO THERM finder du 
varmepumper i energiklasse A til A+++. Det er din garanti 
for en energivenlig og økonomisk varmepumpe.

Ingen støjgener for dig og dine naboer 
METRO THERMs varmepumper er blandt de mest støjsvage 
på markedet. Udedelen siger ikke mere end et moderne 
køleskab. Det betyder, at hverken du eller dine naboer bliver 
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Varmepumper fra METRO THERM

– en gevinst for både miljø og pengepung

generet af støj. Og tilmed er varmepumperne også blandt 
de mest driftssikre og levedygtige på markedet – selv i 
dansk klima.

Let at bruge i det daglige 
En af de største glæder ved at have en varmepumpe er, at 
den stort set intet arbejde kræver af dig. Den står bare og 
laver varme. Og betjeningspanelerne er både intuitive og 
lette at betjene i det daglige. 

Op til 6 års garanti 
Som standard har du 5 års garanti mod kommende funkti-
onsfejl på alle METRO THERM varmepumper. Vi ved at pro-
duktet holder, så det lover vi dig gerne. Faktisk er vi så sikre 
på den høje kvalitet, at vi giver dig et ekstra års garanti, hvis 
du registrerer din varmepumpe her på metrotherm.dk. 

Tjent hjem på få år 
Afhængigt af den løsning, du vælger, kan du have betalt 
dit varmepumpeanlæg på under 5 år – og med en forventet 
levetid på 20-25 år på hele anlægget, har du altså mange, 
mange års næsten gratis varme at glæde dig over.

Tal med din energiinstallatør og få et overslag – du vil blive 
forbavset!

Vælg en sikker
gevinst!  
– en tryg og stabil varmepumpeløsning

Med METRO THERM 
varmepumper får du altid 
en sikker gevinst:
•   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

Fordele for dig som installatør
1 Hjælp din kunde til store besparelser

Høj SCOP-værdi giver kunderne store besparelser 

2 Varmepumper tilpasset Skandinavien
Kvalitetsvarmepumper til det skandinaviske klima med mere 
end 30 års erfaring 

3 Fuld salgssupport
Fuld support i hele salgsfasen og hjælp til dimensionering.

4 Driftsikker konstruktion
Støjsvag og driftssikker konstruktion giver maksimal komfort 
og lang levetid.

5 Landsdækkende service
Fuld teknisk support og landsdækkende serviceteam til din 
rådighed.

Fordele for dig som forbruger
1 Op til 75 % besparelse 

Spar op til 75 % på din varmeregning

2 Tjent hjem på få år
Hurtig tilbagebetaling af investeringen – herefter næsten 
gratis varme i årevis. 

3 Lydsvag og driftsikker
Ingen støjgener for dig og dine naboer – og en konstruktion, der 
fungerer upåklageligt i årevis. 

4 Stabil og komfortabel varme året rundt
Slut med kolde stuer om vinteren – garanteret varme året rundt.

5 Brugervenlig betjening
Let at bruge i det daglige

• Hurtig tilbagebetaling af investering
• Op til 75 % besparelse på varmeregningen
• Stabil og komfortabel varme året rundt

• En lydsvag og driftsikker varmekilde
• Nem og brugervenlig betjening

 Knud Petersen om sin  
METROAIR varmepumpe:  
"Vi har fået en langt mere behagelig form for 
opvarmning af vores hus, efter vi har fået varme-
pumpeanlægget installeret. Før svingede rum-
temperaturen en del, fordi vi ikke kunne lade være 
med at gå og stille op og ned på termostaterne i 
et forgæves forsøg på at spare på olien. Nu kan vi 
have en konstant temperatur på 23 grader i alle de 
rum, hvor vi opholder os."

Marianne og Flemming Mortensen  
om deres METROAIR varmepumpe:  
"Vi ville jo godt have en garanti for, at vi ikke kom 
til at fryse om vinteren. Den garanti fik vi. Og vi må 
indrømme, at garantien har holdt!  For et par vintre 
siden, da metrologerne varslede 15-20 graders 
frost, var vi spændte på, hvordan det ville fungere 
– og også på, hvordan opvarmningsøkonomien ville 
komme til at se ud. Vi blev positivt overrasket."

Varme og varmt vand til Danmark siden 1921
METRO THERM leverer varme og varmt vand til hele 
Danmark – gennem vandvarmere, fjernvarmeunits og 
varmepumper. De velkendte produkter bliver udviklet og 
produceret i Danmark ud fra stærke principper om energi-
optimering og holdbarhed. Sådan har vi gjort siden 1921, 

og vi fortsætter for fuld damp med at udvikle nye, bære-
dygtige produkter til hjem og arbejdspladser i Danmark og 
resten af Norden.

Men tag ikke vores ord for det…
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FAKTA OM METRO THERM
• Udvikler højteknologiske, energieffektive løsninger til opvarmning af 

vand og rum, såsom vandvarmere, fjernvarmevekslere og varmepumper
• Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøcertificeret i henhold til gældende 

ISO standarder

• Dansk virksomhed fra 1921 med flere datterselskaber i Skandinavien
• Leverer til et landsdækkende netværk af forhandlere og installatører
• 110 ansatte i Danmark i 2015 og en omsætning på 183 mio. kroner



Hvis din bolig er varmet op med varmepumpe, er det særligt 
vigtigt, at det er registreret i BBR-registret. Vær opmærk-
som på, at du kan spare tusindvis af kroner hvert år, hvis 
du registrerer, at din bolig varmes op med el som primær 
opvarmningsform.

Hvis dit hus er registreret korrekt i BBR, får du en reduktion 
på 62,75 øre pr. kWh (2016) for den del af dit forbrug, der er 
højere end 4.000 kWh om året. Det samme gælder sommer-
huse, der har en tidsbegrænset godkendelse til helårsbrug.  
Kilde: Bolius og Dansk Energi

Luft/vand varmepumper
METROAIR luft/vand varmepumper kan spare op til 75 % på varmeregningen

Komplette systemløsninger
METROAIR luft/vand modeller kan sammenkobles med METROAIR 330 indemodul 
med varmtvandsbeholder

En METROAIR varmepumpe leverer typisk mere end tre 
gange så meget energi i form af varme, end den bruger i form 
af el. Derfor er det en god forretning - faktisk kan du have 
tjent din investering hjem på ned til 3-4 år. En METROAIR 
varmepumpe giver dig i gennemsnit over hele året cirka 3,5 
kW varme-energi for hver 1 kW el den bruger. 

•  Et af  markedets laveste lydniveauer – 51 dB
•  Fremløbstemperatur helt op til 65°C
•  Høj varmefaktor – SCOP på op til 4,1
•  Brugervenligt display til indstillinger
•  Effektiv ned til -25°C
• Energiklasser A+++/A for rumvarme og brugsvand

METROAIR er styret af METROAIR indemodul gennem et 
kommunikationskabel. METROAIR arbejder med flydende 
kondensering op imod varmesystemet og prioriterer varmt 
vand. METROAIR arbejder i blæsertrin 1 eller blæsertrin 2 
afhængigt af udendørstemperaturen. 

Hvis METROAIR ikke kan klare opvarmningen, sidder der et 
varmelegeme i indemodulet, som indkobler efter behov. Når 
udendørstemperaturen kommer under varmepumpens stop-
temperatur (-20 °C), kobler METROAIR 330 varmelegemet 
ind og sørger for varmen til huset og det varme brugsvand. 

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 e-mail, hvis der opstår en fejl på anlægget

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

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

 METROAIR 330 indemodul
Navn: VVS-nr.:
METROAIR 330 346634330   
METROAIR 330 indemodulet tilsluttes  
METROAIR luft/vandvarmepumpe og din boligs 
varmeanlæg. Så får din bolig billig og miljøvenlig 
opvarmning og varmt brugsvand på den mest 
effektive måde. 

Tydelig information om status, drifts tid og alle 
temperaturer i systemet, vises på det bruger-
venlige display.

 METROAIR I luft/vand varmepumpe
Navn: VVS-nr.:
METROAIR I8 346632008
METROAIR I12 346632012
METROAIR I16  346632016
METROAIR  I20 346632020

METROAIR I er en energieffektiv luft/vandvarmepumpe, 
der med en SCOP-værdi på over 5, giver dig  5 gange så meget 
energi for dine penge. 

Sammen med METRO THERM varmtvands beholdere, opnår 
du markedets mest effektive systemløsning. 

 METROAIR frekvensstyret
Navn: VVS-nr.:
METROAIR F8 (2-8kW) 346642108
METROAIR F12 (4-12kW) 346642112

METROAIR frekvensstyret luft/vandvarmepumpe dækker kW 
behov i intervaller. 

Sammen med METRO THERM varmtvands beholdere, opnår du  
markedets mest effektive systemløsning. 

METROAIR F8 og F12 er effektive ned til -20 grader.

Jordvarmepumper
METRO THERM jordvarmeanlæg kan give besparelser på op til 75 %

Brugsvandsvarmepumper
METROAIR AQUA og METROAIR AQUA S

Jorden er et uudtømmeligt varmelager, og via jordslanger 
med væske opsamles og udnyttes energien til at skabe 
varme i dit hjem.  Vores METROSAVER jordvarmepumpe 
er den nyeste generation af teknologi og sikrer dig en lang 
række fordele:
•  Stabil varme hver dag, året rundt
•  Fremløbstemperatur på op til 70°C
•  Høj varmefaktor – SCOP på op til 5,5
•  Brugervenligt display til indstillinger
•  Kan adskilles ved transport og installation
• Energiklasser A+++/A for rumvarme og brugsvand

Med et METROSAVER jordvarmeanlæg kan du spare mange 
penge på varmeregningen og skære en stor bid af CO2 - 
udledningen.
En jordvarmepumpe fra METRO THERM kan give dig op til 
5 kW energi for hver 1 kW, den bruger – det er noget, der 
luner! 
Det er din garanti for en energivenlig og økonomisk varme-
pumpe.

Brugsvandsvarmepumper fjerner varm og fugtig luft 
fra hjemmet og udnytter det til opvarmning af familiens 
brugsvand. METROAIR AQUA har en 285-liters varmt-
vandsbeholder, som kan levere op til 1.000 liter varmt 
brugsvand (45°C) i døgnet, hvilket kan dække en almindelig 
husholdnings varmtvandsbehov. 

METROAIR AQUA er langt billigere i drift end en el-vand-
varmer, da varmepumpen normalt kun anvender 28 % 
af el-energien til samme opvarmning af brugsvandet. 
El-varme legemet bruges kun til supplering af varmen, hvis 
det er nødvendigt. 

 METROSAVER MB med beholder
Navn: VVS-nr.:
METROSAVER MB 6kW 346640306
METROSAVER MB 8kW 346640308
METROSAVER MB 10kW 346640310
METROSAVER MB 12kW 346640312

METROSAVER MB varmepumper har integre-
ret 180 liters varmtvandsbeholder.

 METROSAVER MB F  
 med frekvensstyret kompressor

Navn: VVS-nr.:
METROSAVER 6 MB F  346640406
METROSAVER 12 MB F 346640412
METROSAVER 16 MB F  346640416 

METROSAVER MB F er en frekvensstyret 
jordvarmepumpe med integreret 180 literes 
varmtvandsbeholder.

 Varmtvandsbeholder
Navn: VVS-nr.:
METROSAVER 200 l 346641178
METROSAVER 300 l 346641274
METROSAVER 300 l SOL 346641268

METROSAVER 200, 300 og 300 SOL er 
varmtvandsbeholdere der kan sættes i serie. 
METROSAVER 300 SOL kan tilsluttes et 
vandbåret solanlæg, da den er med indbygget 
solspiral.

 METROSAVER UB uden beholder
Navn:   VVS-nr.:
METROSAVER UB 6kW  346640506
METROSAVER UB 8kW 346640508
METROSAVER UB 10kW 346640510
METROSAVER UB 12kW 346640512
METROSAVER UB 15kW 346640515
METROSAVER UB 17kW 346640517

METROSAVER varmepumper findes i forskel-
lige typer varmepumper og med forskellig 
kapacitet. UB-serien er varmpumper uden 
beholder.

 METROAIR AQUA
Navn: VVS-nr.:
METROAIR AQUA 346631002
METROAIR AQUA S 346631202

METROAIR AQUA S har monteret en 
spiral, så den kan tilsluttes solfanger eller 
centralvarmeanlæg til varmesupplering.

Spiralen kan også anvendes til opvarm-
ning af op til 10 m2 gulvvarme.

En god investering med kort tilbage-
betalingstid og lave energiudgifter
Varmepumper er til glæde for dit varmeregnskab. Den sam-
lede energibesparelse ligger på mellem 60 og 80 %. Varme-
pumper er endda stort set vedligeholdelsesfrie, har en høj 
udnyttelsesgrad og giver op til 4-5 gange så meget energi 
tilbage, som de bruger på at være i drift.

Få en beregning fra installatøren
Din installatør kan hjælpe dig med en konkret beregning på 
din investering, dine besparelser og din tilbagebetalingstid. 
De præcise tal afhænger blandt andet af boligens beliggen-
hed, nuværende varmekilde og boligens isolering.

Husk at få registreret dit 
hus korrekt i BBR så du kan 
få tilskud til el-regningen MyUpway online styring TM
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