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Stærke forårstilbud hos

www.varmepumpemanden.eu

Bestil en Panasonic Luft til Vand varmepumpe,
og få en GRATIS NE9 med i købet
Hvis du bestiller en Panasonic Luft til Vand varmepumpe i april eller
maj måned, forærer vi dig en Panasonic NE9 Luft til Luft varmepumpe kvit og frit.
Garantibestemmelserne følger Luft til Vand varmepumpen, så hvis
du bestiller vores ‘Alt Inklusive’, gælder det begge varmepumper.
Eneste krav er, at begge pumper er installeret på samme adresse.
Du er også velkommen til at vælge en anden Panasonic Luft til
Luft varmepumpe mod et tillæg, der svarer til prisforskellen.

Bestil en Panasonic Luft til Luft varmepumpe, og få et GRATIS
WiFi eller sms-modul med i købet
Hvis du bestiller en Panasonic Luft til Luft varmepumpe i april
eller maj måned, forærer vi dig et Intesishome WiFi-modul
eller et Electia SMS-modul kvit og frit.

+

Garantibestemmelserne følger Luft til Luft varmepumpen, så
hvis du bestiller vores ‘Alt Inklusive’, gælder det varmepumpe og SMS-modul. Eneste krav er, at pumpe og modul bliver
installeret på samme adresse. Du skal blot sørge for trådløs netværksdækning eller et Telefon-kort.
SMS-modulet kan alt det, et sms-modul skal!

Electia SMS-modul (værdi kr. 2.200,-).
Styring via telefon-app, eller sms
med enkle kommandoer.

Indstillinger:
8°C, 10°C, 16-30°C
Auto, Heat, Cool, Dry, On/Off
Blæser, trin 1,2,3,4,5,Auto
Retning 1,2,3,4,5, Auto
Alarm via sms ved lav temperatur og strømsvigt
Status-tilbagemelding
Dansk brugermanual (andre på forespørgsel)
Mål: HxBxD = 150x95x26mm

+
Intesishome WiFi-modul (værdi 2.600,-).
Reguleres via smartphone eller pc.

WiFi modulet kobles direkte til hjertet af varmepumpen
Derfor kan man se præcis hvordan varmepumpen er indstillet, hvor meget strøm den bruger, og man kan selvfølgelig
regulere den fra sin smartphone eller pc, alt sammen i realtid!
Let og intuitiv grafisk styring. Meget lille og diskret.
Mål: HxBxD = 108x70x28mm

Priseksempler
Model CS-NE9PKE:

Pris alt inkl.*

kr. 18.100,-

Standard montage

kr. 12.600,-

Model CS-HE9PKE:

Pris alt inkl.*

kr. 20.900,-

Standard montage

kr. 15.400,-

Tilbuddene gælder hvis du bestiller senest 31. maj 2014.
Kontakt din lokale Varmepumpemand:
Salg, Sjælland & Øer: 60 125 305 • Salg, Jylland & Fyn: 60 125 302
www.varmepumpemanden.eu

Thermodynamisk varmepumpe

Nyhed med STOR
besparelse
Selv om du ikke har tænkt dig at købe en varmepumpe lige nu, har
vi en nyhed med i kataloget, som faktisk alle husholdninger kan have
glæde af. Nyheden er en lille hybrid-varmepumpe, som er designet
til udelukkende at varme brugsvand op. Den tilkobles direkte til jeres
eksisterende beholder.
Alle fordelene fra varmepumpe- & solvarmeteknologien, er her
samlet i ét produkt!

Brugsvandsopvarmning med Thermologic®
En thermodynamisk varmepumpe, som anvender kendt teknologi på
en ny måde. Alle med varmtvandsbeholder, og alle med dyre fjernvarmeregninger vil have betydelig fordel af systemet.
Thermologic® er lydløs og virker uanset vejret – også om vinteren.
Alu-panelet monteres diskret på væg, tag eller loft.
Størst udbytte opnås når panelet kan rammes af solen.
Her er der rigtigt meget at spare:
• Sommerhuse
• Elopvarmede huse
• Huse, der opvarmes med olie/pillefyr,
hvor fyret slukkes om sommeren.

Pris ved bestilling senest 31. maj 2014:

Kr. 24.500,Normalpris kr. 25.900,-,

SPAR 1.400,-

SPAR op

til

75 %

gningen
på varmere

FAKTA om Thermologic-systemet
• Passer til din eksisterende vandbeholder
• Let at installere (ca. 6 timer)
• Meget kompakt indendørs enhed
• Panel vejer kun 6,2 kilo
• Gennemtestet teknologi
• Virker hele døgnet, året rundt – uanset vejret
• Opvarmer vand til 55 C
• Ingen vedligeholdelse
• 5 års producentgaranti. Varmepumpemanden
giver 5 års totalgaranti.
www.varmepumpemanden.eu

Thermologic boks med alupanel.

