
– Dette er jo helt utrolig.
Vi hadde jo tross alt
luft/vann varmepumpe
fra før! Pga lynnedslag
måtte vi bytte til ny
varmepumpe, og nå
sparer vi flere tusen
kroner mer pr år!, sier en
svært fornøyd Dag Arve
Terjesen fra Arendal.
– Vi visste selvsagt at det kan være for-
skjeller mellom de ulike varmepumpe-pro-
dusentene. Men at forskjellen mellom «luft/-
vann og luft/vann»(!) er så betydelig, har
vært svært overaskende for oss. Til tross for
at den forrige varmepumpa var relativt ny,
kutter vi nå strømregninga ytterligere med
godt over 50%, – mer enn en halvering!, sier
Terjesen.

Store kvalitetsforskjeller
Årsaken til denne forskjellen i besparelse
skyldes, iflg Dag Lothar Kanestrøm fra
Varmepumpe Sør, først og fremst at det er
store kvalitetsforskjeller mellom varmepum-
pene som er på markedet. – Det går ikke bare
på energieffektivitet som i Terjesens tilfelle,
men også på levetid, brukervennlighet,
lydnivå, serviceapparat osv, sier Kanestrøm.

Ekteparet Terjesen/Løvaasen valgte en
NIBE F2040 12 kW luft/vann varmepumpe.
NIBE er ledende i det nordiske markedet av
varmepumper til vannbårne anlegg. – Det er
mange grunner til at vi i dag foretrekker
NIBE, sier Kanestrøm. – NIBE har i flere
årtier levert kvalitetspumper til det nordiske
markedet og har hele tiden ligget i front på
tekniske løsninger og kvalitet. Brukervenn-
ligheten er dessuten svært god, med mulig-
het for styring via mobil/data, sier han. NIBE
dekker dessuten hele Varmepumpe Sør sitt
behov innen vannbåren varme, siden de
leverer hele segmentet innen varmepumper
for vannbårne løsninger: Væske/vann (berg-
varme, sjø- og jordvarme), luft/vann- og ikke
minst alle typer avtrekksvarmepumper.

Sikkerhet og
brukervennlighet i høysetet
En NIBE-kunde får melding via
mobilen dersom feil skulle oppstå med
anlegget. Vi som leverandør kan da
enkelt logge oss på kundens anlegg fra
vårt servicekontor. Derfra ser vi hva
som skal gjøres for å få alt i orden igjen,
sier Kanestrøm. Denne løsningen er
god og tidsbesparende for både kunden
og for oss.

Smart montasje og
fagmessig service er viktig
Men for å ha et anlegg som hele tiden
fungerer godt, er det også nødvendig
med en service av og til, med rengjøring
av siler, sjekk av følere, sirku-
lasjonspumper, varmeleveranse osv. Det
er da viktig at montasjen inkluderer
komponenter som gjør servicen rask og
enkel, slik som funksjonell montering
av siler og nødvendige stengekraner.
Hvis anlegget i tillegg har vannfilter
med magnetstav, vil kunden enkelt
gjøre deler av servicearbeidet selv.

Enovastøtte:
Enova gir tilskudd til
boligeiere som investerer i
varmepumpe til vann-
båren varme. Denne
støtten er på 20.000
kroner for luft/vann- og
avtrekksvarmepumper, og
30 000 kr for
bergvarmepumper. Det
forutsettes strøm- og
energimålere. I tillegg
dekkes 25% av utlegg i
forbindelse med fjerning
av gammel oljefyr og
tank. Les mer på
www.enova.no

Energimålere:
• For å få optimal

enovastøtte, må
varmepumpen leveres
med energimåler.

• Elektriker må montere
strømmåler som viser
strømforbruk for både
varmepumpa og for den
tilleggsstrøm
varmeanlegget bruker.

• Mangler strøm- eller
energimåler, får man
10.000 kr mindre i
støtte.

Gode råd:
• La ETT firma lede hele

prosjektet fra
begynnelse til slutt. Da
er det tydelig hvem som
er ansvarlig overfor deg
som privatkunde. Dette
sikrer 5 års garanti innen
alle ledd i prosessen.

• Be om pris for HELE
prosjektet inkludert
arbeid og deler.

• Velg varmepumpe fra en
anerkjent produsent

• Krev dokumentasjon på
forventet energisparing.

Varmepumper
Det finnes mange modeller og
løsninger i varmepumpejungelen.
Vi i Varmepumpe Sør AS har lang
og solid erfaring. La derfor oss
hjelpe deg med å finne den varme-
pumpe- og den montasjeløsningen
som er det beste valget for deg.

Varmepumpe Sør AS (tidligere
Varmepumpe Agder AS, ble
etablert i 2003) og er i dag
en erfaren og veletablert
forhandler av varmepumper og
luftkjølere. Vi leverer løsninger for
alle typer bygg, fra små leiligheter
og eneboliger,
til datarom, kontorer og store
næringsbygg.

Vi leverer kun produkter av svært
god kvalitet som man har lang
driftserfaring med under nordiske
forhold. Sammen med våre
samarbeidspartnere leverer vi
komplette løsninger for sluttbruker,
og koordinerer arbeidet fra
prosjektets oppstart til anlegget er
klart til bruk.

Kontakt oss på telefon
BERGVARME-, LUFT/VANN-
OG AVTREKKSVARMEPUMPER:
Dag Lothar Kanestrøm
Tlf 92 80 17 71
dag@vpsor.no

LUFT/LUFT VARMEPUMPER
OG AIRCONDITION:
Arild Johanssen
Tlf 92 80 17 72
arild@vpsor.no

Varmepumpe
Sør AS
Tlf. 40 03 44 44 - post@vpsor.no

AVDELING ARENDAL:
Postboks 18, 4854 Nedenes
AVDELING SØRLANDSPARKEN:
Buråsen 32, 4636 Kristiansand
AVDELING BIRKELAND:
Strøget, 4760 Birkeland

vpsor.no

– DETTE HAR VÆRT EN BETYDELIG OPPGRADERING. Bente og jeg er dessuten svært
godt fornøyd med NIBEs tydelige styringspanel, forteller Dag Arve Terjesen.

– VI SPARER TUSENLAPPER PÅ STRØMREGNINGA, som vi nå bruker på hyggeligere
ting, sier Bente Løvaasen fornøyd.

ANNONSE– Vi kan varmepumper!
All el-installasjon utføres av

www.elsor.no - Tlf. 41 21 88 88

Byttet til «samme type» varmepumpe:

SPARER 12.000 KWH PR. ÅR!


