
VARMEPUMPER

En sund forretning for din økonomi, 
boligens indeklima og vores miljø

Optaget på  
Energistyrelsens 
varmepumpeliste



STORE BESPARELSER OG KORT TILBAGEBETALING

Varmepumper er en rigtig god forretning og dit værn mod 
stigende energipriser. En varmepumpe er et energirigtigt og 
meget økonomisk supplement til din nuværende opvarmnings-
løsning i villa eller sommerhus. Den er hurtigt installeret uden 
indgreb i dit nuværende varmeanlæg, og kan i den rette kvalitet 
og indstilling ofte dække 50-100% af dit opvarmningsbehov. 

Selv i boliger med meget billig fjernvarme, hvor varmebe-
sparelserne dermed er mindre, giver en varmepumpe stadig 
store miljø- og komfortmæssige fordele. I skemaet er angivet, 
hvornår varmepumpen typisk er tjent hjem. Derefter sparer du 
fortsat masser af penge og Co2 i mange år fremover.

Eksempel er baseret på et standardhus på 140 m2,. Besparelsen forudsætter at 66% 
af varmeforbruget dækkes af højeffektiv varmepumpe med SCOP værdi på 4. Hånd-
værkerfradrag på 12.000 kr. udnyttes.

Opvarmningskilde Tilbagebetaling af varmepumpe

 El mindre end 1 år

 Olie 1½ år

Naturgas 2 år

En varmepumpe fra Jydsk Tagteknik er markedets mest 
fleksible løsning: 

•	 Slankt design betyder, at varmepumpen fylder meget min-
dre end andre modeller og ikke dominerer indretningen. 

•	 Tilslutning	til	wi-fi	og	fjernstyring	via	smartphone. 

•	 Særdeles lydssvag inde- og udedel sikrer optimal komfort. 

•	 Nattesænkning af temperaturen giver dig mulighed for at 
optimere indeklimaet og reducere varmespild. 

•	 Unikt	luftrensefilter	renser	din	indeluft	og	fjerner	allergi-
fremkaldende	partkler	nemt	og	effektivt. 

•	 Sommerhusindstilling (8 graders funktion) sikrer dig en 
lav frostsikker temperatur og tillader hurtig og behagelig 
opvarmning til stuetemperatur, når du ønsker det. 

•	 Nedkølingsfunktion (aircondition). 

•	 Automatisk	dobbelt	afisningsfunktion	sikrer,	at	udedelen	
ikke	tiliser	og	derved	taber	effekt. 

•	 Varmepumpen er konstrueret til at fungere helt ned til 20 
minusgrader, hvilket gør dig uafhængig af alternative  
varmekilder selv i ekstreme situationer.  

•	 Unik ”I-feel” funktion med indbygget temperaturføler i 
fjernbetjeningen betyder, at du kan vælge at styre varmen 
efter det område, hvor fjernbetjeningen ligger fremfor hvor 
indedelen er placeret, hvilket sikrer en behagelig varmefor-
deling i rummet.

MOBIL FJERNSTYRING AF VARMEPUMPEN  
Varmepumpen	kan	tilkobles	wifi-forbindelsen	i	dit	hus,	
hvorefter du kan styre varmepumpen via en App på din 
smartphone	uanset	hvor	du	befinder	dig	–		f.eks.	inden		
    hjemkomst fra ferie eller forud  
   for et sommerhusbesøg.

SÅDAN FUNGERER VARMEPUMPEN

Varmepumpen fungerer efter samme princip som et køle-
skab. Udedelen optager varmen fra udeluften og omsætter 
energien til opvarmning i huset via indedelen.  

Varmepumpens	effektivitet	varierer	med	udetemperaturen.	

1 kW 
el ind 3-6 kW 

varme ud*

Funktioner via smartphone:
•	 Tænd/sluk, temperaturstyring
•	 Hæve og sænke temperaturen 



5 GODE GRUNDE TIL AT SAMARBEJDE MED JYDSK TAGTEKNIK

1. REGISTRERET PÅ ENERGI-
STYRELSENS VARMEPUMPELISTE
For at sikre forbrugeren en kvalitetsvarmepumpe, der opfyl-
der	de	højeste	krav	til	effektivitet	og	miljø,	har	Energistyrelsen	
indført en liste over testede varmepumper, der overholder alle 
lovkrav (se varmepumpelisten på www.sparenergi.dk). Vores 
varmepumpe er selvfølgelig med på listen med en høj SCOP 
værdi,	der	angiver	varmepumpens	samlede	effektivitet	under	
danske klimaforhold. Når du vælger en varmepumpe fra 
Jydsk Tagteknik er du sikret en af de bedste varmepumper 
på markedet!

3. SLANKT DESIGN DER PASSER 
IND I DIT HJEM
Størrelsen af varmepumpens indedel har længe været et pro-
blem for mange husejere. Ofte er indedelen stor og domineren-
de, og passer derfor ikke ind i hjemmet. Vi har sammen med 
vores leverandør løst problemet! Vores varmepumpes indedel 
er en af de absolut smalleste modeller på Energistyrelsens 
varmepumpeliste. De øvrige varmepumper på listen (februar 
2015) er 30-50% bredere. 

2. STØJSVAG FORNØJELSE
Når du skal vælge varmepumpe er lydniveauet fra specielt 
anlæggets indedel vigtig for dig. Vores pumpe har et meget 
lavt lydniveau og er blandt de mest lydsvage på markedet. 
Husk, at for hver 3 dB lydniveauet stiger, fordobles den ople-
vede støj fra anlægget.

5. NEM OG BILLIG FINANSIERING 
UDEN SIKKERHED
Betal din varmepumpe med få års varmebesparelser 
Når du vælger os som samarbejdspartner får du mulighed for 
en	meget	fordelagtig	finansiering	af	udgiften	til	din	nye	varme-
pumpe.	Kontakt	os	for	et	tilbud	på	varmepumpe	og	finansie-
ringsløsning – Vi har markedets bedste finansieringsløsning 
på varmepumper.

4. OMFATTENDE GARANTI FOR 
MAKSIMAL TRYGHED
Med over 40 års erfaring og over 100 medarbejdere er vi Dan-
marks	ældste	og	største	tag-	og	energirenoveringsfirma.	Vi	har	
en dokumenteret sund økonomi og er en samarbejdspartner, 
du til enhver tid kan regne med. Som yderligere sikkerhed til-
byder vi dig gratis den unikke Håndværkerens Tryghedsgaranti, 
som sikrer dig mod håndværksmæssige fejl og følgeskader i 
10 år efter installationsarbejdet. Du får naturligvis også 5 års 
garanti mod fabrikationsfejl på selve 
varmepumpen. – Dét er sikkerhed, 
du kan regne med!

- For din 
sikkerhed!
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Jydsk Tagteknik – Hinnerup | Kolding | Greve | Tlf. 70 15 33 44 | info@jydsktagteknik.dk  

LANDSDÆKKENDE TAG- OG ENERGI-
LØSNINGER
Jydsk Tagteknik har 50 års erfaring indenfor tagrenovering og 
energioptimering af danske parcelhuse. Vi er landsdækkende 
med	3	afdelinger	og	er	vokset	til	Danmarks	største	tagfirma.	
Løbende uddannelse giver os optimalt produktkendskab og 
sikrer, at vi altid er opdaterede med nyeste arbejdsmetoder- og 
teknikker. Derfor kan vi tilbyde dig Danmarks bedste udførel-
sesgarantier på vores arbejde.

Bestil et møde med vores energivejleder
En specialuddannet energivejleder fra Jydsk Tagteknik er en 
kompetent partner i forbindelse med din investering i en var-

mepumpeløsning. Vores energirådgiver giver dig altid grundig 
vejledning	i	forbindelse	med	din	nye	varmepumpe	og	finder	
bl.a. den bedste placering af både inde- og udedel sammen 
med dig. 

Han kan også rådgive dig bredt på tværs af forskellige øvrige 
energibesparende løsninger og sammensætte de produkter, 
der skaber de største besparelser i din bolig. Med mange års 
erfaring indenfor energirenovering af danske boliger har vi den 
nødvendige viden om både de økonomiske og tekniske detaljer 
ved alternativ energi.  
 
Bestil allerede i dag en energivejleder på 
www.jydsktagteknik.dk

Eksemplet er baseret på et 140 m2 parcelhus opvarmet med olie med et opvarmningsbehov på 24.000 kWh/ år. Lånet er uden gebyrer 
eller	renter,	dvs.	ÅOP	er	0%.	Tilbuddet gælder kun helårsboliger opvarmet med olie eller gas.


