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VARMTVANN

GULVVARME

VARMEPUMPE

RADIATORVARME

HVORFOR VELGE
MITSUBISHI ELECTRIC
Komfort uten borekostnader
Med Ecodan varmesentral fra Mitsubishi Electric får du en pålitelig og høyteknologisk
oppvarmingsløsning med høy komfort til din bolig, uten borekostnader. Oppvarmingskostnadene
til vannbåren varme og varmtvann vil bli sterkt redusert.
Driftssikker kvalitet
Mitsubishi Electric prioriterer kvalitet. Med kvalitet mener vi utvikling og produksjon av vesentlige
komponenter, streng produksjonskontroll og nulltoleranse for feil og mangler. Når du kjøper en
Ecodan varmesentral setter vi vår ære i at du får et produkt som leverer varme og trygghet
for hele familien.
Trygghet
Med høy fagkompetanse i alle ledd og jevnlig kursing av våre autoriserte forhandlere kan
du føle deg trygg på at du gjør en sikker investering.
Løsning for alle
Med over 200 kombinasjoner mellom ute- og innedeler har vi løsningen som passer nettopp
din bolig, uavhengig om du bor i nytt- eller gammelt hus, i mildt- eller ekstremt kaldt klima!

Fordeler med Ecodan varmesentral
Vesentlig reduserte fyringskostnader
Høy komfort og godt inneklima
Bedre energimerke på boligen
Ingen borekostnader
Meget effektiv varmtvannsproduksjon
Inntil 30.000 kr tilbakebetales fra Enova

TILPASSET ALLE TILTAK:

Nybygg

Rehabilitering

Bytte fra oljefyr
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TEKNOLOGI
Intelligent system
Måten vi bruker energi på er viktigere enn noensinne. Ecodan varmesentral har en intelligent
luft-vann teknologi som benytter seg av energien i uteluften til å varme opp boligen og varmtvannet
gjennom et vannbårent system. Den unike Ecodan-teknologien innebærer betydelig reduserte
oppvarmingskostnader og tilfredsstiller fremtidens krav til utslipp, og forbrukerens krav til komfort
og besparelse.
Varmesentralen
Varmesentralen distribuerer varmen rundt i det vannbårne systemet samtidig som den effektivt
varmer opp en 200 liter varmtvannstank inne i sentralen. For deg som allerede har et system med en
god varmtvannsbereder, kan denne benyttes mot en mindre sentral uten integrert varmtvannstank.
Utedelen
Energien til varmesentralen produseres av den trinnløse varmepumpen. Varmepumpen er laget for
å takle kalde, norske vintre, og kommer i mange forskjellige størrelser. Dette gjør det enkelt å finne
en som passer din bolig.
Enkel styring
Ecodan er delvis selvregulerende for å gi deg størst mulig komfort og god brukervennlighe.
Etter en kort periode i drift med romføler lærer systemet seg hvilke forhold som gjelder for ditt hus
og tilpasser oppvarmingen for optimal energiforbruk. Sentralen kan også utstyres for trådløs styring
fra mobile enheter, uansett hvor du er.

Fordeler med teknologien
Intelligent varmetilpasning for optimalt energiforbruk (Auto adaption)
Superrask oppvarming av varmtvann
Energimåler for kontroll av forbruk og besparelse
Kan regulere 2 temperatursoner samtidig. F.eks. radiator + gulvarme eller radiator + basseng
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VANNBÅREN GULVVARME
Varmt og lunt
Har du først prøvd vannbåren varme vil du aldri tilbake til kalde gulv. Vannbåren varme
er en ekstra luksus som virkelig gjør huset ditt til en komfortsone.
Godt for de minste
Barn liker å leke, og tilbringer masse tid på gulvet. Med vannbåren varme har du alltid
god samvittighet for at de kan leke så lenge de vil uten å fryse.
Fleksibel løsning med stor besparelse
Bygger man nytt hus i dag vil nok mange fortsatt gå for fristelsen med enkel
tradisjonell el-oppvarming med varmekabler i sålen. Tenker man langsiktig er det meget
fornuftig å legge rør for vannbårent system. Da har du et supert utgangspunkt for en mer
fleksibel løsning du vil spare inn over tid, mulighet for å benytte flere energikilder,
og store fremtidige besparelser.

Fordeler med vannbåren gulvvarme
Høy komfort
Stabil og jevn oppvarming i hele huset
Lun og god temperatur, spesielt for de minste som leker på gulvet
Økonomisk og besparende system
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VARMTVANN
Varmtvann til hele familien
Norske familier bruker mye varmtvann, spesielt med barn i hus. Du har kanskje opplevd å stå
i dusjen med sjampo i håret når vannet plutselig blir kaldt fordi varmtvannsberederen har brukt
opp kapasiteten sin. Har du ungdommer i hus skjer dette kanskje flere ganger i uken?
Rask og effektiv varmtvannsoppvarming
Med en Ecodan varmesentral kan du være sikker på at du alltid har nok varmtvann i huset,
til både ungdommen, oppvasken, og til deg selv etter trening. Varmesentralen har en større
kapasitet for oppvarming av vann enn en tradisjonell varmtvannsbereder med 2kW
varmeelement, og bruker mye kortere tid på å varme opp vannet ditt.
Varmtvann til en lavere pris
Ecodan bruker energien i uteluften til å produsere varmtvann. Dette gir deg reduserte
kostnader til varmtvannsoppvarming sammenlignet med tradisjonell bereder.
Har du ekstra stort varmtvannsbehov kan systemet enkelt bygges ut med en ekstra
varmtvannsbereder for å dekke dette.

Fordeler med Ecodan varmesentral
En stilren og kompakt løsning
Alltid nok varmtvann til hele familien
Reduserte oppvarmingskostnader
Superrask oppvarming av varmtvannet
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RADIATORVARME
Perfekt for rehabilitering
Mange eldre boliger har ett vannbårent radiatorsystem som bruker elektrisitet eller fossilt
brennstoff til oppvarming. I slike boliger er det vannbårne systemet som oftest klargjort for
å benytte en mer moderne og besparende energikilde. I tillegg til reduserte fyringskostnader
spares også miljøet for store CO2-utslipp ved å kutte ut fossilt brennstoff.
Enkel installasjon
Med enkle grep kan man som oftest benytte de radiatorene som allerede finnes i huset
mot en Ecodan varmesentral. En autorisert forhandler vil enkelt vurdere om de gamle
radiatorene kan brukes. Forhandleren vil også gi deg informasjon om nye radiatorer
dersom det er nødvendig.
Ikke brannfarlig
Radiatorer har en jevn og fin overflate som ikke brenner støv, og med små barn i huset
er de ikke farlige i forhold til brannskader da overflaten ikke blir så varm.

Fordeler med radiatorvarme
Behagelig og jevn varme
Ikke brannfarlig
Overflaten brenner ikke støv
Lave ombygningskostnader
Gamle radiatorer kan ofte brukes mot moderne teknologi

VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE 7

BESPARELSE
Den unike Ecodan-teknologien fra Mitsubishi Electric behøver minimalt med tilført
energi for å levere maksimalt med varme, selv ned til -28°C utetemperatur.
Etter installasjon av Ecodan vil husstandens oppvarmingskostnader reduseres kraftig.
Ved f.eks. utfasing av oljefyr og installasjon av Ecodan varmesentral vil også miljøet
spares for store CO2-utslipp.
Nedenfor er to eksempler på hvor mye du kan spare med Ecodan varmesentral.

Energibehov:
25 000 kWt pr år
(5000 kWt til varmtvann)
Energibehov varmepumpe: 9000 kWt
Årsvarmefaktor: 2,8

Besparelse: 16 000 kWt*

Energibehov:
35 000 kWt pr år
(5000 kWt til varmtvann)
Energibehov varmepumpe: 13 900 kWt
Årsvarmefaktor: 2,5

Besparelse: 21 000 kWt*

Søylene viser årlig energiforbruk (kWt)
med varmesentral, eller med
el-oppvarming, ved
et energibehov på
FORBRUK
35 000 kWt pr år.

Varmesentral
13 900 kWt*

FORBRUK

El-oppvarming
35 000 kWt

* Gjelder modellen PUHZ-W85. Tallene er fra SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) Testtype: En 14511. For mer informasjon, se www.energimyndigheten.se
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KASTET UT OLJEFYREN
- SPARER 20.000 KR I ÅRET
2-barnsfamilien Hagman fra Råde i Østfold bestemte seg i januar 2012 å skifte ut oljefyren
med en mer miljøvennlig og økonomisk energikilde. – Valget falt på Ecodan varmesentral
pga. ytelse, kvalitet, pris og rask oppfølging fra dyktig installatør, sier Per Magnus Hagman.
Nedbetalt på 6 år
– Tidligere hadde vi en kostnad pr. år på drøyt 20.000 kr i olje. I tillegg til dette kom årlige
servicekostnader på den gamle oljefyren på ca. 5000 kr, pluss deler. Etter investering av Ecodan
har vi sittet igjen med en besparelse på ca. 20.000 kr pr. år. Vi sparer ca. 25.000 kr på å ikke
ha oljefyr, men strømbruken har selvfølgelig gått noe opp, noe som utgjør ca. 5000 kr i året.
Installasjonen har gitt oss mer penger i familiebudsjettet fra den dagen det ble montert,
og anlegget vil være nedbetalt i løpet av 6 år, forteller Per Magnus Hagman.
Høy komfort og godt inneklima
Huset er bygget i 1982, er på 2 etasjer pluss kjeller og har et innvendig bruksareal på 205 m2.
Varmen leveres gjennom 10 radiatorer og 1 viftekonektor i gangen. Med den innebygde
varmtvannsberederen tar varmesentralen også for seg varmtvannsproduksjonen til huset.
– Nede i kjelleren har vi vannbåren gulvvarme i kjellerstuen som utgjør ca. halve kjellerarealet.
Dette fungerer utmerket og innemiljøet i kjelleren har blitt betraktelig bedre etter vi fikk ut den
gamle oljefyren som stod i rommet ved siden av vaskerommet. Etter varmesentralen kom på
plass har jeg planer om å oppgradere det til et lyst og trivelig hobbyrom, sier en fornøyd
Per Magnus Hagman.
Kan absolutt anbefales
– Vi gjennomførte utfasingen av oljefyren av miljømessige årsaker. Når vi nå etter 3 års
problemfri og stabil drift også ser hvor godt det fungerer, og den store besparelsen vi har hatt
hvert år, er Ecodan noe jeg absolutt vil anbefale venner og bekjente å investere i, avslutter
Per Magnus Hagman.
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GJENNOMFØRING AV TILTAK
Kompetanse: nøkkelen til riktig løsning
For at vi som leverandør skal være 100% sikker på at deres fremtidige løsning leverer
best mulig komfort og stabil varme til størst mulig besparelse, må den settes sammen
av komponenter tilmålt boligens størrelse, byggeår, isolasjon, varmebehov
og klimasone den ligger i.
For å få til dette må det først gjøres en befaring med korrekt dimensjonering fra en av våre
autoriserte forhandlere før tiltaket iverksettes. Under ser du fremdriftsplanen i 3 steg.
1 Gratis befaring
Forhandleren kommer på en befaring og kartlegger hvilke tiltak og modeller som er best
egnet for boligen. Da vil det legges vekt på komfort og besparelsespotensiale i forhold til
investering, og hva som er av montert utstyr fra før (vannbårent system, radiatorer,
oljefyr osv.). Gratis befaring kan enkelt bestilles på www.ecodan.no, eller ta direkte kontakt
med din lokale autoriserte forhandler, som du også finner på www.ecodan.no.
2 Installasjon
Når dere har kommet frem til den beste løsningen legges det opp en prosjekteringsog arbeidsplan for installasjon. Etter installasjonen blir det igangkjøring av systemet,
og dere får opplæring fra montøren.
3 Registrering av tiltak hos Enova
Når systemet og installasjonen er betalt registreres tiltaket hos Enova for å få tilbakebetalt
inntil 30.000 kr av kostnadene.
Velger dere Ecodan varmesentral fra oss garanterer vi at dere får et system
med høy komfort, god besparelse og driftssikker kvalitet med lang levetid.
Vi ønsker dere lykke til med valget av en fremtidig løsning.
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ENOVATILSKUDDET
30.000 kr
Enova gir nå tilbake inntil 30.000 kr av investeringskostnadene etter installasjon
av Ecodan varmesentral i din bolig. Tilskuddet gjelder alle luft-vann tiltak innen
nybygg/rehabilitering, bytte fra elektrisk oppvarming eller ved erstatning av
eksisterende oljefyr med en mer energivennlig løsning.
Ingen søknad
Det kreves ingen søknad, kun registrering av tiltaket og dokumentasjon av
utgiftene i boligportalen på www.enova.no etter tiltaket er gjennomført.
Da får du pengene du har krav på inn på konto!
Les mer på www.enova.no
Dette får du igjen fra Enova:
10.000 kr på anlegget
10.000 kr for den innebygde energimåleren
Inntil 10.000 kr for utfasing av gammel oljekjel og oljetank

Tilskuddet gis for alle tiltak:
Nybygg
Rehabilitering
Bytte fra oljefyr

Under ser du eksempel på utfasing av gammel oljefyr og installasjon
av Ecodan varmesentral. Høy komfort, pen løsning, store besparelser, miljøvennlig
og effektiv teknologi. Som ett siste pluss økes også verdien på boligen
da rommet ofte endres fra S-rom til P-rom.

FØR

ETTER
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– komfort for fremtiden

Importør i Norge:

Kontakt din lokale autoriserte
forhandler for mer informasjon, eller se
www.ecodan.no for forhandleroversikt.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

