Simma lugnt
i sommar.
Värm poolen
med fjärrvärme.

Visste du att du kan koppla poolen till ditt fjärrvärmesystem – och på så
sätt dra nytta av sommarens låga fjärrvärmepris (april t o m september)?
Med en poolvärmeväxlare kan du fixa badtemperaturen på ett kick. Den är
dessutom helt och hållet ljudlös. Med vårt installations- och servicepaket
kan du simma lugnt hela sommaren.

6 anledningar att välja en
poolvärmeväxlare:
Ljudlös uppvärmning

Minimalt underhåll

Tar liten plats

Trött på brummande luftvärmepumpar?
Med vår poolvärmeväxlare kan du höra
fågelkvitter och humlesurr även när du
badar. Den är nämligen helt tyst.

Vår poolvärmeväxlare är praktiskt taget
underhållsfri. Som del av ditt fjärrvärmeavtal utför vi också regelbundna
kontroller en gång vartannat år.

Låga sommarpriser

Klimatsmart val

Värmeväxlarens storlek gör att du enkelt kan placera den i direkt anslutning
till din fjärrvärmecentral. På så sätt är
den enkel att gömma – och lika enkel
att glömma.

Mellan april och september är fjärrvärmen extra billig. Dessutom är det extra
gott att bada då. Med andra ord: den
perfekta kombinationen för dig som har
både pool och fjärrvärme.

Vi gör fjärrvärme av dina sopor. Eftersom värmebehovet avtar på sommaren
(och eftersom soporna inte gör det) får
vi ett överskott som kan användas till
att t.ex. värma upp en pool. Klimatsmart va? Med vår poolvärmeväxlare
sparar du också den energi som går åt
till att driva en luftvärmepump och inga
miljöskadliga köldmedel behövs.

Snabb verkan
Den höga effekten gör att du snabbt
kan justera badtemperaturen. För 10 m3
vatten tar det cirka 1,5 – 2 timmar att
höja temperaturen med fem grader.

Ett komplett värmepaket
för en komplett sommar.
Vi hjälper dig med installation och rådgivning. Som del
av ditt fjärrvärmeavtal inspekterar vi dessutom din poolvärmare en gång vartannat år.

Vad ingår?
• Värmeväxlare 40 kW, inklusive styrutrustning.
• Primär inkoppling i din fjärrvärmeanläggning.
(Sekundär inkoppling mellan växlare och pool
måste utföras av extern VVS-montör)
• Pris 29 000 kr (enligt kravspecifikation).

Kravspecifikation
• Poolen är mindre än 50 m 3 . Lösningar för
större pooler finns mot kostnadstillägg.
• Poolen renas med klor. Använder du saltrening,
tillkommer kostnaden för en titanväxlare.
• Poolen är utrustad med pump och reningsverk.

Kontakta oss för offert
eller mer information!
Kontakt: 0522-58 08 00
kundservice@uddevallaenergi.se

