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Thermias nya värmepump en sensation: 

Upp till trettioåtta procent bättre än konkurrenterna   
Idag lanseras nya luft/vattenvärmepumpen Thermia Atec. Årsverkningsgraden* är upp 
till 38 % bättre än de närmaste konkurrenterna – det vill säga ger bäst energibesparing 
av alla.  
Detta tack vare avancerad teknik där Thermia Atec ännu effektivare hämtar värme ur 
uteluften ända ned till -20 grader. Dessutom är den tystast på marknaden. Idag sätts en 
ny nivå för produktområdet luft/vattenvärmepumpar.  
 
Med luft/vattenvärmepumpen Thermia Atec har Thermia nu ett alternativ för varje villaägares 
behov, från små villor upp till stora flerfamiljshus. Thermia Atec använder energi från 
uteluften för att värma upp huset – via vattenburet värmesystem – samt producera varmvatten. 
Dessutom har Thermia Atec en inbyggd kylfunktion som kan ge svalka under årets varmaste 
dagar. Intresset för luft/vattenvärmepumpar är stort och nyheten Thermia Atec förväntas öka 
intresset ytterligare.  
 
Fokus vid utvecklingen har lagts på hög prestanda, användarvänlighet och låg ljudnivå. 
- Det här är den allra tystaste luft/vattenvärmepump vi har utvecklat. Målet har hela tiden varit 
att bli tystast på marknaden, säger Thermias akustikingenjör Martin Hamberg. 
Den internationella utvecklingsavdelningen i Arvika har även lagt stor vikt vid designen. 
Thermia Atec har en modern design – framtagen för att bli en naturlig del av hemmiljön 
samtidigt som den ska leverera maximal prestanda och vara smidig att installera. 
 
Förutom själva värmepumpen, som placeras utomhus, finns tre olika tillbehörspaket att välja 
mellan. Tillbehörspaketet placeras inomhus och finns i följande varianter: 
1. Standard: Styrskåp med kontrollenhet.  
2. Plus: Styrskåp innehållande kontrollenhet, elpatron, cirkulationspump och växelventil.  
3. Total: Styrskåp innehållande kontrollenhet, elpatron, cirkulationspump, växelventil och 
varmvattenberedare (180 liter). 
 
- De smarta tillbehörspaketen gör Atec flexibel och anpassningsbar till varje kunds behov, och 
effektstorlekarna från 6-36kW ger systemlösningar från mindre villor upp till större 
fastigheter. Atec är fullspäckad med ny teknik och kommer definitivt att bli en succé inom 
produktområdet luft/vatten, säger Thermias försäljningschef Mats Larsson. 
 
Liksom övriga värmepumpar från Thermia, ger Atec betydande kostnadsbesparingar 
samtidigt som den är lättskött och ett bra val för miljön. Värmepumpen är EU-klassificerad 
som förnybar energikälla. 



* Årsverkningsgrad: Ett korrekt mått på effektiviteten, där hela året vägs in, både varma sommarmånader och kalla vinterperioder, samt 
produktion av varmvatten. 

 
För mer information: 
- Mats Larsson, försäljningschef Sverige tfn 0570-813 00 alt 070 3167343, mats.a.larsson@thermia.se   
- Magnus Glavmo, VD Thermia Värme AB, 0570-813 00, 070 696 67 26, magnus.glavmo@thermia.se 
 
 
Bilder för fri publicering på personer, produkter mm, se:   
www.thermia.se/press gå ner till Ladda ned och välj därefter kategori. 
 
 
Kortfakta om Thermia och Danfoss: 
Thermias värmepumpar tillvaratar den naturliga energi som finns i berg, mark, sjö, vatten och luft; och de kan sänka 
uppvärmningskostnaden för fastigheter med mer än tre fjärdedelar. Thermia, som ingår i Danfosskoncernen, omsätter drygt 
600 Mkr och har omkring 200 anställda. Huvudort för Thermias produktion och utvecklingsarbete är Arvika i Värmland. 
Läs mera på vår hemsida www.thermia.se 
Ägaren Danfoss, med huvudkontor i Nordborg, är Danmarks största industrikoncern med en omsättning på 3,64 miljarder 
EUR och drygt 31 000 anställda. Danfoss är en global koncern med mer än 100 bolag över hela världen. Läs mer på 
www.danfoss.com 
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