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Altherma HT – Høytemperatur luft til vann varmepumpe
Altherma HT er en stor nyhet for alle som installerer varmepumper.. Nå kan Daikin levere
luft til vann varmepumpe som kan
ka gi opptil 80° turvann uten bruk av elektrisk tilleggsvarme.
tilleggsvarme
Daikins Altherma HT er en totrinns luft til vann varmepumpe som er spesialdesignet for å gi
varme til eksisterende radiatorkurser. Tidligere har dette vært et problem, fordi radiatorkurser
er beregnet
regnet for høyere turtemperatur enn en vanlig varmepumpe kan levere. Med
M Altherma
HT er problemet løst.
Daikins Altherma HT dekkerr hele varmebehovet til boliger, eller til små og mellomstore
næringseiendommer og institusjoner. I tillegg til romoppvarming produserer Altherma HT
varmt forbruksvann. Dette gir en optimal løsning for energisparing på en miljøvennlig måte.
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Altherma HT består av utedel og innedel med
m varmtvannstank og er et komplett system.
Det leveres seks modeller med varmekapasitet
varmekap
på opptil 16kW. Forskjellige kombinasjonsmuligheter gir svært fleksible løsninger og anlegget er lett å montere. Altherma HT er en
fullverdig løsning for utskifting av oljefyrer, og egner seg svært godt i vårt nordiske klima.
Produktet har fått EUs miljøblomst (European Eco-label).. Denne gis til produkter
som har stor betydning for miljøet og som er det beste av produkter i sin kategori.
Med Altherma HT har Daikin med sin spydspissteknologi nok en gang vist at de
ligger helt fremst i utviklingen
utvikling av miljøvennlige varmepumper.
Flere opplysninger får du ved å kontakte Friganor AS eller besøke våre nettsider:
nettsider
www.daikin.no

Friganor AS
Pål Gabrielsen
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