
Thermia följer upp den framgångsrika lanseringen  
av bergvärmepumpen Diplomat Inverter, och 
släpper nu en mindre variant i samma serie – 
Diplomat Inverter Medium. 

BERGVÄRMEPUMP FÖR SMÅ  
OCH MEDELSTORA VILLOR
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THERMIA LANSERAR: 

FAKTA OM THERMIA OCH DANFOSS: 
Thermias värmepumpar tillvaratar den naturliga energi som finns lagrad i berg, mark, sjö, vatten och luft; 
och de kan sänka uppvärmningskostnaden för fastigheter med mer än tre fjärdedelar. Thermia Värmepumpar,  
som ingår i Danfosskoncernen, omsätter drygt 600 Mkr och har omkring 200 anställda. Huvudort för Thermias  
produktion och utvecklingsarbete är Arvika i Värmland. Läs mer på www.thermia.se. Ägaren Danfoss, med 
huvudkontor i Nordborg, är Danmarks största industrikoncern med en omsättning på 38 miljarder DKK och 
drygt 24 000 anställda. Danfoss är en global koncern med försäljning i över 100 länder över hela världen. 
Läs mer på www.danfoss.com

Värmländska Thermia kan se tillbaka på flera år av positiv utveckling. 
Företaget fortsätter att plocka marknadsandelar och växa snabbare än 
totalmarknaden. Målmedvetna investeringar i forskning och utveckling  
är en viktig del av förklaringen. 

Lanseringen av den varvtalsstyrda värmepumpen Thermia Diplomat 
Inverter blev en stor framgång under 2015, och nu följer Thermia upp 
med en kompletterande lansering i serien – Diplomat Inverter Medium. 

Den nya produkten är byggd med samma teknik som sin framgångsrika 
storebror Diplomat Inverter, men har ett något lägre effektspann – vilket 
gör den nya Medium-varianten extra effektiv för små och medelstora villor. 

”Med Inverter Medium kan vi sänka energikostnaden ytterligare ett snäpp för de villaägare 
som bor i mindre eller medelstora hus. Och eftersom vi vet att det finns en stor efter-
frågan här, är det extra kul att vi nu kan presentera den här produkten”, säger Thermias 
försäljningsdirektör Lars Gyllander. 

Diplomat Inverter Medium finns tillgänglig för beställning hos Thermias återförsäljare från 
och med idag, den 6 juli 2016. Den befintliga versionen av Diplomat Inverter (som har 
storleksbeteckningen Large) kommer att fortsätta säljas precis som tidigare.  
 

För mer information:  

Lars Gyllander, försäljningsdirektör, tfn 0570 - 813 00,  

alt 070-982 86 15, lars.gyllander@thermia.se 

 

Högupplösta bilder och annat material finns för  

nedladdning på thermia.se/press.


