
A+++

A++

THERMIA CALIBRA

Bergvärmepumpen som  
kan kalibrera in sig mot både 
värme behov och borrhål



Dags att byta värmepump? 
Utbytespumpen gör valet  
enkelt

Nya Thermia Calibra är ett smart val i alla lägen. Det  

är en inverterstyrd bergvärmepump som tack vare de 

senaste och smartaste tekniklösningarna utnyttjar  

din anläggning till max. 

Calibra kan kontinuerligt kalibrera in sig efter ditt värmebehov och ditt 

borrhål. Tack vare att driften hela tiden anpassas efter rådande förut

sättningar och aktuellt värmebehov, får du en hög årsvärmefaktor och 

minimal energiåtgång. 

Med borrhålsövervakningsfunktionen Energy Source Control kan Calibra 

se till att maximal mängd energi alltid hämtas ur ditt borrhål. Calibra 

finns i två effektstorlekar. Den större (3–12 kW) passar de flesta normal

villor och den andra (1,5–7 kW) hus med lägre energibehov, exempelvis 

mindre eller ny byggda hus. 

Calibra
ETT SMART VAL I ALLA LÄGEN

 » Senaste invertertekniken ger 

maximal effektivitet och extra hög 

årsvärmefaktor – SCOP 5,8

 » Kan kontinuerligt kalibrera in sig efter 

ditt värmebehov och borrhål – den 

perfekta Utbytespumpen

 » Hög varmvattenkomfort och 

tystgående
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Senaste invertertekniken 
ger minimal uppvärm
nings kostnad

Calibras varvantalsstyrda 

kompressor minimerar be

hovet av tillskottsvärme och 

anpassar kontinuerligt driften 

för att ge lägsta möjliga 

energi  för brukning. 

Finns i två effektstorlekar

Calibra finns i två effektstor

lekar. Den större (3–12 kW) 

passar de flesta normalvillor 

och den andra (1,5–7 kW) är 

perfekt för hus med lägre en

ergibehov, exempelvis mindre 

eller nybyggda hus.

Borrhålsövervakning med  
Energy Source Control

Med funktionen Energy 

Source Control kan Calibra 

känna av hur mycket energi 

du kan hämta ur ditt borrhål, 

och ser på så sätt till att dess 

fulla potential utnyttjas utan 

att det överbelastas. Det här 

innebär att du inte ens behö

ver veta hur djupt ditt gamla 

borrhål är.

Tystgående

Calibra är utvecklad och de

signad för att minimera ljud 

och vibrationer och är en av 

marknadens tystaste.

Enkel och intuitiv 
styrning via displayen

Calibra styrs enkelt via 

färgpekskärmens användar

vänliga menyer. Det första 

du möts av är reglaget för att 

justera temperaturen.

Rostfri varmvatten
beredare

Rostfri varmvattenberedare 

i högklassig kvalitet med 

10 års garanti – ingen offer

anod behövs.

Snabb uppvärmning 
av varmvattnet

Tack vare TWStekniken och 

invertertekniken sker upp

värmning av tappvarmvatt

net extra snabbt vid större 

urtappningar.

Variabel  
varm vatten laddning

Varmvattenproduktionen 

anpassas automatiskt efter 

dina behov för att ge högsta 

varmvattenkomfort till lägsta 

möjliga energiförbrukning. 

Distansstyrning via 
mobilen

Med Thermia Online kan du 

övervaka och styra din värme

pump på distans via mobil 

eller dator. Thermia Online 

ingår som standard.

Finns i Duomodell

Calibra finns även i en lägre 

modell med separat varmvat

tenberedare. Den passar ut

märkt för låga takhöjder och 

vid större varmvattenbehov.

Finns i vitt

Calibra går även att få i vitt 

utförande.

SGready

Calibra är förberedd för SG

ready (smartgrid) vilket gör 

det möjligt att koppla den 

mot smarta elnät.

18 års trygghets  
försäkring med åskskydd

När du köper en värmepump 

från Thermia ingår Thermia 

Trygg med en trygghetsför

säkring som även ger ersätt

ning vid åskskada. De sex 

första åren är kostnadsfria 

– och du väljer sedan årsvis 

om du vill förlänga trygghets

försäkringen – ända upp till 

18 år. 

Månadsvis betalning

De flesta Thermiaåterför

säljare erbjuder dig även att 

installera direkt och betala 

månadsvis utan ränta, alter

nativt teckna ett förmånligt 

värmepumpslån. 



Thermia Calibra
Utnyttjar din nuvarande anläggning 
till max

Snabb och smidig installation

Du behöver inte veta hur djupt ditt 
borrhål är

Inverterteknik anpassar driften och 
ger hög effektivitet (SCOP 5,8)

Inte bara tystare än din  
gamla värme pump, utan en  
av marknadens tystaste

Full frihet inför framtiden

18årig trygghetsförsäkring med 
åsk skydd, första 6 åren ingår i köpet

Möjlighet att betala månadsvis

Calibra kan kalibrera sig efter både dina värme behov 

och ditt befintliga borrhål. Du behöver inte ens veta 

hur djupt ditt borrhål är, Calibra kan med Energy 

Source Control själv känna av hur mycket energi du 

kan hämta och ser till att borrhålets fulla po tential 

utnyttjas. 

För en smidig installation är Calibra designad till

sammans med installatörer för ett så snabbt och 

enkelt utbyte som möjligt.

Efter installationen kan du i lugn och ro utvärdera  

vilken besparing du får med ditt befintliga borrhål. 

Visar det sig att det finns fördelar med ytterligare 

borrhål, kan du komplettera med det senare. Det  

ger dig full frihet inför framtiden.

Dags att byta ut din gamla bergvärmepump? Thermia Calibra 

gör valet enkelt. Den har vad som krävs för att vara den perfekta 

utbytespumpen. 

Thermia Calibra är den perfekta 

Utbytespumpen

Läs mer på utbytespumpen.se 
och thermia.se/calibra


