Het groene hart in uw woning

Varme Warmtepomp-boilers
Varme brengt Deense warmtepomp-boilers op
de Nederlandse markt. Start nu met het groen
maken van uw woning en bespaar direct op
uw energiekosten door over te stappen op een
warmtepomp-boiler voor warm water.

Stap nu over op groen
Van het gas af
In Nederland wordt 95% van de woningen (en ons warm tapwater) nog met
fossiele brandstof (aardgas) verwarmd. Bij de verbranding van aardgas
komt onder andere het broeikasgas CO2 vrij. De rijksoverheid heeft
bepaald dat Nederland van het gas af moet om haar milieudoelstellingen
te halen. Deze beslissing is vastgelegd in het klimaat-akkoord (zie ook
www.klimaatakkoord.nl). Het streven is om in 2050 geen gasaansluitingen
in woningen meer te hebben. De verwachting is dat de gasprijs in de
komende jaren flink gaat stijgen en daarnaast de prijs van elektriciteit gaat
dalen.
De overstap naar warmtepompen voor verwarming van uw huis en tapwater is soms best lastig. U zou
het liefst tegelijk overstappen van een centrale verwarming naar een laag-temperatuur verwarming
zoals een vloerverwarming. Voor de meeste bestaande huizen is dat toch wel een hele klus. Daarnaast is uw CV ketel voorlopig wellicht nog niet aan vervanging toe.

Wat kan ik nu al doen?
U kunt beginnen met de overstap naar duurzaam verwarmen van uw
water door een eenvoudige warmtepomp-boiler. Deze warmtepomp
zorgt voor de verwarming van het water uit de kraan. Wanneer het
buiten niet zo koud is, brandt de gasgestookte CV-ketel eigenlijk alleen
maar om het water uit de kraan en douche te verwarmen. Plaatsing
van een Varme warmtepomp-boiler helpt u direct om het gasverbruik
naar beneden te brengen en uw maandlasten te verlagen. Dus ook als
uw CV-ketel nog niet aan vervanging toe is, kunt u al beginnen met de
overstap naar duurzaam verwarmen.
Varme warmtepomp-boilers hebben geen lawaaierige buitenunit en zijn
snel en eenvoudig te plaatsen. Ze zijn onderhoudsarm en makkelijk te
bedienen. Door het lage elektriciteitsverbruik en hoge opbrengst hebben ze een hoge A+ efficiency.
Met de stijgende gasprijs, de dalende elektriciteitsprijs en de ruime subsidiemogelijkheid voor de
aanschaf* komt de terugverdientijd van een warmtepomp-boiler al snel op minder dan 3 jaar uit.
Neem nu zelf de controle bij het overstappen naar een groene duurzame woning door met een
warmtepomp-boiler de eerste stap te zetten. Informeer vandaag nog naar de mogelijkheden voor u.
* voor zowel particulieren en zakelijke gebruikers (zie ook www.rvo.nl)
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Geen buitenunit
Eenvoudige installatie
Nederlandstalige display
Laag verbruik, Hoge COP, Efficiency A+
Natuurlijk koelmiddel
Onderhoudsarm
Lage investering
Subsidie-mogelijkheid
Uit voorraad leverbaar

Varme warmtepomp-boilers

Hoe werkt Varme?
Varme warmtepomp-boilers halen energie uit de omgevingslucht
in uw huis of uit de buitenlucht en zetten deze met behulp van
een compressor om in warmte om water mee te verwarmen.
Hierbij worden geen dure en milieu-verontreinigende fossiele
brandstoffen verbruikt. De warmtepompen doen dit zo efficiënt
dat deze in staat zijn om met één deel aan elektrische energie tot
bijna vier delen warmte produceren. Deze efficiency zie je terug in
de COP waarde (Coefficient of Performance) van warmtepompen.
Deze COP waarde is het kengetal om de verhouding weer te
geven tussen bruikbare energie en de verbruiksenergie. Een
warmtepomp is dus efficiënt, verbruikt geen fossiele brandstof en
stoot geen CO2 uit.
Varme biedt diverse modellen warmtepomp-boilers voor warm tapwater. Twee van onze modellen
ziet u hierboven. Er is een uitgebreid assortiment in ronde en rechthoekige vorm met een tankinhoud
van 94 tot 395 liter. Voor een overzicht en prijzen, kijk op de website www.varme.nl.
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Krachtige Danfoss compressor
Sterke ebm-pabst ventilatoren
Geëmailleerde opslagtank
Opofferings anode (langere levensduur)
Milieuvriendelijke PUR isolatie
Smart Grid Ready
Back-up verwarmingselement
Wekelijkse desinfectie cyclus
Mogelijkheid aansluiting zonneboilers

Nog groener
De Ring 13, Vught
info@varme.nl
085-021 52 74

WWW.VARME.NL

Warmtepompen gebruiken vaak synthetische
koudemiddelen. Varme heeft warmtepompen
die gebruik maken van het koudemiddel R290.
Dit is een milieuvriendelijk koudemiddel dat in
de natuur voorkomt (propaan). R290 heeft een
GWP (Global Warming Potential) van slechts 3.
Hiermee is een Varme warmtepomp niet alleen
vriendelijk voor uw portemonnee, maar ook
voor het milieu.

