VARMELØSNINGER

KJÆRE LESER
Som du kanskje allerede vet, blir det fra 1. januar 2020 ulovlig
å bruke olje eller parafin til oppvarming av bolighus her i Norge.
Det betyr at de mange fyrkjelene som finnes rundt omkring
i landet må skiftes ut før den tid. I denne brosjyren får du
innsikt i en rekke gode alternativer som kan erstatte disse.
GODE LØSNINGER TILPASSET DIN LOMMEBOK
I Heidenreich Varme sitt nye program for varmesystemer tilbyr
vi en rekke produkter som kan erstatte den gamle fyrkjelen din.
Vi har inndelt disse i «god-bedre-best» løsning, for å gjøre det hele
mer oversiktlig og dermed enklere for deg å finne ut hva som passer
best til ditt hus og til din lommebok.
GOD
Den «Gode» og rimeligste løsningen består av en elkassett. Denne
drives 100 prosent på strøm, og varmer opp huset like bra som
de langt mer kostbare systemene. Men du oppnår ingen energisparende gevinster ved å gå for en slik løsning; før du eventuelt senere skifter ut til en varmepumpe eller en annen alternativ varmekilde. Kort sagt er el-kasseten en rimelig investering,
men forholdsvis dyr i drift.
BEDRE
Løsningen vi kaller «Bedre» består av en dobbeltmantlet
bereder, der den ene delen leverer varmt tappevann og den andre
sørger for varmt vann til oppvarming. Her kan du også
koble til en luft-til-vann eller væske-til-vann varmepumpe på et
senere tidspunkt, som vil redusere fyringsutgiftene.
BEST
Det mest avanserte systemet vårt er «Best», som er et væske-tilvann eller luft-til-vann varmepumpesystem. Her inngår det beste

som finnes av slike produkter på markedet i dag. Disse er miljøvennlige, energibesparende og svært rimelige i drift; men samtidig
ganske kostbare å anskaffe.
Alle tre løsningene finner du i denne brosjyren. Med gode råd fra
din rørlegger, vil du garantert finne ut hva som passer best for deg
og din bolig.
FÅ ØKONOMISK STØTTE HOS ENOVA
I brosjyren vår kan du også lese om Enovas tilbud om støtte til
utfasing av fossil oppvarming.
Den beste løsningen for deg, finner din rørlegger og vi i Heidenreich
sammen.
LYKKE TIL!

Vennlig hilsen

Geir Jansen
Fagsjef VVS, Heidenreich AS

HVILKE LØSNINGER SKAL MAN VELGE:
Man kan velge mellom flere løsninger når det gjelder vannbårne varmeanlegg.
I hovedtrekk kan det være høytemperatur eller lavtemperatur, radiatorer eller
gulvvarme og man kan velge mellom varmepumpe eller ren elektrisitet i form
av el-kassett eller dobbeltmantlet bereder.
Nøye planlegging er viktig for å sette sammen det riktige anlegget for hver enkelt bolig. Beregninger må til
i forhold til hvilken standard boligen har. Normalisolert, Lavenergi eller Passivhus. Nytt eller eldre. Og kanskje
er det foretatt en rehabilitering med etterisolering og nye vinduer etc. Se siste side for beregningsskjema.
HVORDAN FUNGERER DE FORSKJELLIGE VARMPUMPENE:

El-kassett

finnes i ulike størrelser og
modeller. De leveres komplett
med både sirkulasjons-pumper, ekspansjonskar, sikkerhetsventiler og termostatstyring. Det kan også monteres inn
sensor for utekompensering
på enkelte. Dette er rimelige
løsninger som kan benyttes ved
rehabilitering ved både høy- og
lav temperatur anlegg. Det er
også mulig med oppvarming for
varmt tappevann på disse.

Dobbeltmantlet bereder

er en grei løsning hvor man
har «alt i ett». Dvs. at varmeanlegget har egen tank med
egne elektriske elementer og
tappevannet har egen bereder
med eget elektrisk element.
Dette er en fremtidsrettet
løsning fordi den kan kobles
mot både væske/vann og luft/
vann varmepumpe. Berederen går på strøm og har ingen
energisparing. Den går like
godt mot både lav- og høytemperaturalegg og finnes i
ulike størrelser.

Luft/vann varmepumpe

henter energien fra uteluften.
En luft/vann varmepumpe
er effektiv ned til -20 grader.
Varmepumpen benytter seg
av naturens lover: ved å heve
trykket på gassen øker den
også temperaturen. På den
måten kan den hente varme fra
kald luft. Her er varmepumpen
unik. Denne måten å hente
energi på er så effektiv at den
benytter mindre elektrisitet enn
det den produserer i varme.
En luft/vann varmepumpe vil
levere mindre energi ettersom
ute-temperaturen synker. Gjennomstnitlig levetid er ca. 15 år.

Væske/vann varmepumpe

henter sin energi fra kollektor
lagt i borehull (energibrønn),
som jordsløyfe eller sjøsløyfe.
Prinsippet er akkurat det
samme med væske/vann som
luft/vann. Forskjellen ligger i
hvor energiopptaket hentes fra
og temperaturen på denne. En
væske/vann varmepumpe er
ikke påvirket av lave utetemperaturer slik en luft/vann varmepumpe er. Her vil kollektorvæsken veksle med gass-kretsen
som hever temperaturen og deretter veksler med varmesystemet i boligen. Gjennomsnittlig
levetid er ca. 20-25 år.

Få betalt for din gamle oljefyr
Du kan få inntil kr. 50.000,-* i støtte dersom du
erstatter oljetank og fyrkjel med ny, godkjent
varmeløsning.
Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje til oppvarming av bolig.
Oljefyren må erstattes med ny og miljøvennlig varme. I 2018 gir Enova inntill
30.000,-* i støtte ved feks. installering av væske-vann-varmepumpe. I tillegg
kan du få inntil 20.000,-* ekstra dersom du fjerner oljetank og fyrkjele.

BEVEGELIGE DELER
PÅ ET VARMEANLEGG
Sirkulasjonspumpen
er den komponenten som
bidrar til at varme fordeles fra
energikilden til varmeavgiveren
i hvert enkelt rom. Det har vært
et generasjonsskifte for sirk.
pumper. Fra den «gode» gamle pumpene som gikk traust og
tappert 24 timer 7 dager i uka
året gjennom til den nye generasjonen med frekvensstyrte
pumper som regulerer hastigheten ettersom varmesystemet stenger kurser. De nye
er økonomiske i drift og sparer
inn store beløp på driften av
varmeanlegg. Ved rehabilitering av varmeanlegg så er det
obligatorisk å skifte ut sirkulasjonpumpa.
Ekspansjonskar
er en av de komponentene som
er årsaken til at feil ofte oppstår.
Lading med for stort eller lite
lufttrykk, defekt gummimembran, eller ingen ekspansjon og
sikkerhetsventiler som åpner
og lekker. Det er også nødvendig å skifte disse og få beregnet nye og lade disse med riktig
ladetrykk. Riktig ladetrykk er
den statiske høyden på varmesystemet + 3 mtr el. 0,3 bar.

Tiltak som gir rett til støtte:
Energirådgivning
Fjerning av oljefyr, kamin og tank
Varmepumpe luft-vann
Varmepumpe væske-vann
Avtrekksvarmepumpe
Vannbåren varme
Biokjel

Bio-ovn med vannkappe
Oppgradering av bygningskroppen
Varmestyringssystem
Varmegjenvinning av gråvann
Balansert ventilasjon
Solfanger
El-produksjon

Ordningen gjelder for 2018. I 2019 senkes støtten tilbake til 10.000,- og når
forbudet er på plass i januar 2020, vil det ikke lenger være noe støtte å hente.
For detaljert informasjon se enova.no
Spør din rørlegger om mer informasjon, og hjelp til å komme i gang med
søknadsprosessen.

*Se enova.no for
oppdatert støtteordning

GOD - EL KASSETT
ELOBLOCK- DEN ENKLE ELEKTROKJELEN
Den vegghengte elektriske kjelen eloBLOCK er den perfekte
løsningen når det er behov for en enkel oppvarmingsløsning
med vannbåren varme og elektrisitet. Den kan benyttes i både
nye lavenergihus og eksisterende boliger, med enten gulvvarme
eller radiatorer.
eloBLOCK er også perfekt som oppvarming på hytta, eller som
et supplement for en varmepumpe. Takket være den kompakte
oppbygningen og den lave vekten, er det mulig å installere en
eloBLOCK stort sett overalt.
eloBLOCK innholder varmeelement, sirkulasjonspumpe, ekspansjonskar og sikkerhetsventil. Fast turtemperatur stilles
med rattet i fronten. Ved tilkobling av uteføler, får man utekompensering. Sirkulasjon må sikres med en åpen gulvarmekurs eller by-pass.

Produkt

NRF

Effekt

ELOBLOCK VE 9

8751739

9 kW (230V 1-fas og 400V)

ELOBLOCK VE28

8751741

28 kW (400 V)

UTEFØLER

8701075

BEDRE - DOBBELTMANTLET BEREDER
OPTIMA COIL
OPTIMA serien har helt unike egenskaper og patentert teknologi
(OC / OTC) som gir varmeanlegget langt høyere årsvirkningsgrad (SPF) enn andre dobbeltmantlede beredere. Buffertank
og tappevannstank er integrert i en enhet og sparer betydelig
gulvplass og installasjonstid. Forvarming av tappevann er
3 × høyere og sikrer optimale driftsforhold for varmepumpen.
OPTIMA har minimalt varmetap takket være NANOPUR isolasjonen og er den eneste på markedet med rustfritt yttermagasin
som gir langt høyere driftsstabilitet. Øvre del av OPTIMA tanken
(over spisslast) holder en høy temperatur (75 °C) for maksimal
ytelse.
OPTIMA COIL — OC 300 / 360 dekker varmtvanns- og varmebehovet i boliger inntil 300 / 400 m². OPTIMA COIL 300 / 360 passer for varmepumpe uten tappevannsprioritering inntil 12 / 15
kW og har tappevannskapasitet for 5 / 7 personer. OPTIMA COIL
er også tilgjengelig i en HT versjon for høytemperatur varmeavgivere (radiator) og er en ideell erstatning for oljekjel. Alle varianter har full elektrisk backup for varmeanlegget og elektrisk
spisslast for tappevannet som gir maksimal trygghet ved eventuelle driftsproblemer på varmepumpen. Justerbar temperatur
(hindrer skoldingsfare) til tappested ved hjelp av UX blandeventil med maks. vannmengde på 0,7 L / s og dobbel tetting.
Hvorfor OPTIMA COIL?
- Spar ca. 500 kWh*/år med markedets best
isolerte beredere
- Spesialdesignet for varmepumpe uten
tappevannsprioritering inntil 15 kW
- 3 x høyere tappevannsproduksjon gir høyere
COP for varmepumpen enn andre (pat.)
- Gir både varme og varmtvann med full elektrisk
backup i rustfritt yttermagasin
- 10 års garanti på den rustfrie trykktanken
*I forhold til en 300 L bereder uten skumisolering

Produkt

NRF

Effekt

OC (OPTIMA COIL) 300

8000266

3+9 kW 3x230V LT ( avtemp 30-60 grC)

OC (OPTIMA COIL) 360

8000267

3+15 kW 3x230V LT

OC (OPTIMA COIL) 300

8000268

3+15 kW 3x230V HT 8 (høytemp 60-90 grC)

BEST - VÆSKE/VANN VARMEPUMPER
FLEXOCOMPACT OG FLEXOTHERM
flexoCOMPACT varmepumpen har en integrert varmtvannsbereder på 184 liter i rustfritt stål. Varmepumpen er delbar, slik at
den er enklere å transportere inn i boligen.
flexoTHERM varmepumpe leveres uten integrert varmtvannsbereder. Varmepumpen kan tilkobles alle typer tanker og
anlegg om du ønsker valgfrihet under planleggingen av varmepumpesystemet ditt.
flexoTHERM og flexoCOMPACT har høyeffektiv scrollkompressor med EVI-teknologi og 10 års garanti. EVI-teknologi gir
høyere effekt ved lave kildetemperaturer og høyere varmtvannstemperatur- helt opp mot 65°C i turtemperatur. Den tåler
opp til 70°C i retur og er derfor perfekt i eldre høytemperatur
varmeanlegg. Varmepumpen har innebygget el-kolbe på 9 kW,
som kan reguleres og låses i fem effekttrinn, og elektronisk
softstarter. Regulatoren kan plasseres i andre rom. Integrerte
energimålere gir full Enova støtte uten tilleggskostnader.
Overvåking via smarttelefon er inkl.

FLEXOTHERM - 400 V

VWF 57/4

VWF 87/4

VWF 117/4

VWF 157/4

VWF 197/4

NRF

8419912

8419913

8419914

8419915

8419916

FLEXOTHERM - 230 V

VWF 57/4

VWF 87/4

VWF 117/4

NRF

8419908

8419909

8419911

FLEXOCOMPACT - 400 V

VWF 58/4

VWF 88/4

VWF 118/4

NRF

8419921

8419922

8419923

FLEXOCOMPACT - 230 V

VWF 58/4

VWF 88/4

VWF 118/4

NRF

8419917

8419918

8419919

BEST - LUFT/VANN VARMEPUMPER
AROTHERM LUFT/VANN INVERTER VARMEPUMPE
Vaillants luft/vann varmepumpe aroTHERM er utrolig
enkel å installere og byr på høyeste varmekomfort i et
tidløst design. aroTHERM utnytter effektivt luftens gratis
energi til oppvarming av din bolig - til både varme og varmtvann. Dette er den perfekte varmeløsningen til nybygg og
eksisterende boliger.
aroTHERM leveres i fire størrelser, og man kan velge tilkoblingssett med eller uten veksler. 3-veis ventil for vv-prioritering og
bakkestativ er også tilvalgsmulighet.
aroTHERM sammen med Vaillant kontaktorskap gir deg full
uttelling fra Enova. Se tilbehør. Maks 55°C turtemp/ min -20°C
utetemp. Overvåking via smarttelefon er tillegg.

AROTHERM - 230 V

VWL 55/2

VWL 85/2

VWL 115/2

VWL 155/2

NRF

8718927

8718928

8718929

8718931

AROTHERM - 400 V

VWL 115/2

VWL 155/2

NRF

8419084

8419085

TILLEGGSUTSTYR
TILBEHØR VÆSKE/VANN

VANNBEHANDLING
Tilbehørspakkene er til flexoTHERM og flexoCOMPACT
varmepumpene.Pakkene inneholder kuleventil med
sil/magnet for varm side og påfyllingspakke med
sil/magnet for brineside.
Tilbehørspakke 1
Til VWF 5,8 og 11 kW

NRF 8419696

Tilbehørspakke 2
Til VWF 15 og 19 kW

NRF 8419697

TILBEHØR LUFT/VANN

Tilbehørspakke 1
Uten veksler inneholder 1 stk 1 kuleventil
og 2 stk 1¼ slanger på 80 cm.

Purotap 300 micro
- for varmesystemer med
vanninnhold opptil 500 liter
Purotap 300 micro er en veggmontert filterpatron beregnet for
privat-bolig-markedet. Den brukes
til påfylling av demineralisert
vann på varmeanlegget, noe som
reduserer muligheten for korrosjonen i anlegget.
NRF 8751762

NRF 8718921

Tilbehørspakke 2
Med veksler 1 stk 1 kuleventil
og 2 stk 1¼ slanger på 80 cm.
NRF 8718922

Tilbehørspakke 3
For varmtvannsprioritering,
inneholder vekselventil med motor.
NRF 8718923

SorbOx SI
- kapasitet 300 liter
SorbOx er universalbeskyttelsen
for oppvarmingsvann som fjerner mineraler, rust og gasser og
sørger dermed for et miljøvennlig,
økonomisk og pålitelig varmeanlegg. Den holder riktig kvalitet
på oppvarmingsvannet hele tiden
og sikrer dermed lavere driftskostnader og økt energieffektivitet.
NRF 8751757

Bakkestativ
Tilpasset alle aroTHERM
NRF 8718924

Kontaktorskap
NRF 8419944

FORESPØRSEL OM VARMEPUMPE
KUNDEOPPLYSNINGER*
Navn:
Adresse 1:
Postnummer:
Sted:
Telefon/mobil:
E-post
* Kundeopplysninger må fylles ut. All personlig informasjon blir behandlet i henhold til våre regler for beskyttelse av persondata.

HUSET
Byggeår
Boligareal, totalt m2
Radiatorer, m2
Gulvvarme, m2
Antall personer/leiligheter, stk
Husstandsmedlemmer, antall personer
Hovedspenning, Volt
Sikringsstørrelse, Amp
Anlegg

230 V

400 V

NÅVÆRENDE ENERGIFORBRUK
Oljeforbruk, liter/år
El forbruk totalt, kWh/år
El forbruk til oppvarming, kWh/år
Ved parafin eller annet

JEG ER INTERESSERT I VARMEPUMPE FOR
Varmekilde jord

Varmekilde fjell

Varmekilde uteluft

Varmekilde sjøvann

ANNET SOM KAN HA BETYDNING FOR ENERGIFORBRUK OG BEREGNING AV BESPARELSE

