
LUFT TIL LUFT
VARMEPUMPE

Varmepumpen producerer meget mere energi end den
bruger. Derfor er der mulighed for store besparelser

både på energien og på din varmeregning. 
 

SVEND KNUDSEN
 Elektrikeren Thy 



En energieffektiv og 

En varmepumpe er en af de mest miljøvenlige varmekilder og et
rigtig godt alternativ til varmekilder, der anvender gas og olie. En
luft til luft-varmepumpe trækker varmen ud af luften udenfor og
bruger den energi til at opvarme huset indenfor. Der er således
tale om en vedvarende energikilde, til opvarmning af hjemmet. 

Varmepumpen producerer langt mere energi, end den bruger, og
er dermed kilde til store besparelser både energimæssigt og
økonomisk. Den kan rent faktisk spare dig for 50 - 70% af
varmeregningen. Besparelsen afhænger selvfølgelig af
nuværende varmekilde, samt hvilken type varmepumpe du
vælger. Varmepumpe kan med fordel anvendes i helårsboliger,
hvor der ikke er adgang til fjernvarme, i sommerhuset, værkstedet
m.v. 

økonomisk løsning
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Dine fordele med
en Varmepumpe

Installationen kræver ingen vedligeholdelse,
kun et årligt eftersyn.

www.svendknudsen.dk

Særdeles energieffektiv. For hver KWh
varmepumpen bruger, afgiver den mellem 3,5
og 5 gange så meget varmeenergi.  

En investering, der tjener sig selv hjem på
relativt få år pga. den lave installationspris og
høje energieffektivitet.

Varmepumpen sikrer en god og ensartet
temperatur, samt et rent og friskt indeklima.



Lydsvag med 

Hos Svend Knudsen Elektrikeren Thy leverer og installerer vi luft
til luft varmepumpeanlæg af flere forskellige modeller. Bl.a. fra
Mitsubishi, som tilbyder en række forskellige elegante og
minimalistiske modeller. 

Mitsubishi's modeller har et utrolig lavt lydnivea og en særdeles
høj energieffektivitet. Indbygget er en Hyper heating-teknik, som
betyder, at varmepumpen leverer den samme varmemængde,
selvom udetemperaturen falder. Med et varmeudbytte mere end
5 gange så højt, som de KWh pumpen bruger, er den blandt de
bedste på markedet.

Vi sikrer, at du får en varmepumpe i høj kvalitet, som passer til
netop dit behov. Priser starter fra Kr. 10.995,- inklusiv moms og
montering. 

elegant design
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Garanteret
effektivitet

Vi udfører lovlig installation og
lovpligtigt serviceeftersyn

Alle vores montører er faguddannede og
certificerede KMO-montører. Det sikrer en
korrekt og lovlig installation af din
varmepumpe.

For at opretholde fabriksgarantien på din
varmepumpe skal du overholde service-
eftersynet, hvilket omfatter en årlig
gennemgang af anlægget og dets
sikkerhedsudstyr.  En varmepumpes
effektivitet kan falde over årene, hvis den
ikke serviceres regelmæssigt. Et årligt tjek
sikrer at varmepumpen opnår maksimal
effektivitet og levetid, hvilket har positiv
effekt både på økonomien og den grønne
samvittighed. 

Med vores serviceeftersyn er du garanteret
en funktionsoptimal varmepumpe.
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Vi har mange års erfaring med kompetent rådgivning og
installation af varmepumper. Ønsker du et uforpligtende tilbud
eller blot rådgivning omkring hvilken type og størrelse der passer
til netop dit behov, så er du altid velkommen i vores forretninger. 

Du kan kontakte vores afdelinger på: 
Thisted tlf. 97 92 50 66
Hanstholm tlf. 97 96 13 88. 
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KONTAKT OS


