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Thermia lanserar högeffektiv
luft/vattenvärmepump för villamarknaden
Thermia lanserar nu sin mest effektiva
luft/vattenvärmepump någonsin. Den nya
värmepumpen heter iTec och är avsedd för
villamarknaden – den är byggd med den senaste
invertertekniken och kommer att erbjudas i
flera olika storlekar och kombinationer.
Ända sedan Thermia startade 1923, har affärsidén varit att hjälpa svenska folket att spara energi.
Den senaste lanseringen följer i samma spår:
iTec är den mest energieffektiva luft/vattenvärmepump Thermia någonsin lanserat, och målet är
att den ska hjälpa många svenska villaägare att
spara tusentals kronor på sina elräkningar.
Hemligheten bakom besparingarna är den senaste
invertertekniken, som anpassar värmepumpens
effekt direkt efter behovet. Värmepumpen är byggd
för nordiskt klimat och
utrustad med en rad
finesser som elektronisk expansionsventil,
intelligent automatisk
avfrostning, plug and
play-anslutning, kylfunktion och rostfri
varmvattenberedare.

Sammantaget gör detta iTec till en robust och
pålitlig maskin som snabbt betalar tillbaka
investeringen.
iTecs redan låga ljudnivå kan reduceras ytterligare vid behov, genom ett så kallat silent mode,
och med hjälp av tillbehöret Thermia Online finns
möjlighet att styra värmepumpen på distans – via
dator, läsplatta eller mobiltelefon.
”Luft/vattenvärmepumpar är en viktig kategori
för oss och vi ser en stark efterfrågan i det här
segmentet, framförallt i den mellersta och södra
delen av Sverige. iTec kommer att bli en mycket
viktig produkt i vår portfölj framöver”, konstaterar
försäljningsdirektör Lars Gyllander.
iTec finns i storlekarna 5, 9 och 16 kW, och har
tre olika inomhuspaket att välja på:
•

Standard: Styrskåp med kontrollpanel.

•

Total: Styrskåp innehållande kontrollpanel,
elpatron, cirkulationspump, växelventil och
varmvattenberedare.

•

Total Compact: Innehåller samma komponenter
som Total, men har ett lägre höjdmått.

För mer information och kommentarer, kontakta försäljningsdirektör
Lars Gyllander på lars.gyllander@danfoss.com eller 0709-82 86 15.

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 39 miljarder DKK
och över 25 000 anställda. Danfoss är en global koncern med försäljning i över 100 länder över hela världen.
Läs mer på www.danfoss.com

