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FUNKTIONSPRINCIP  
PICOENERGI VARMEPUMPE

Varmepumpen varmer som i princip som et køleskab,  
blot omvendt.  Varmepumpen tager energien fra varmekilde  
siden (jord, Vand eller Luft) ved en lav temperatur og frigiver  
den ved en høj temperatur.
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De største fordele ved
PicoEnergy luft varmepumpe på
et blik:

• Kan kombineres med solceller, sol- eller Energi
• Maksimal effektivitet takket være intelligent 

Kontrol af ydeevne
• Høj kvalitet - produktkvalitet fra Østrig
• Individuelle garantipakker

Varmepumpen bruger solenergi'en der er gemt i luften. Denne 
energi er altid til stede, uanset om det er dag, nat, sommer eller 
vinter. Ved luftvarmepumper er det dog vigtigt at pumpen er 
konstrueret til vores klima for at sikre maximal effektivitet. Og på 
den anden side sikre lavest  mulig støj. Vores varmepumper er op-
timeret netop til disse forhold. Brugen af PicoEnergy varmepumpe 
kræver ikke noget gravearbejde i haven kun lidt plads til montering.



SOLCELLE VARMEPUMPEN

Det gode ved PicoEnergy varmepumpen er 
Effektivitet. Varmepumpen transformerer sin særlige 
Varmepumpe teknologi en kilowatt-time af elektricitet 
i fem kilowatt-timers varmeenergi, ofte endnu mere. 
Dette resulterer i forhold til konventionel opvarmning
systemer med usædvanligt lave driftsomkostninger.

Takket være den geniale PicoEnergy 
kontrol, kan selvgenereret strøm 
fra egne solceller bruges  til opvarmning 
og køling af huset. 
Hastighedskontrollen af varmepumpen 
tilpasser sig automatisk ydeevnen af solcellerne.
Den gratis solcelle strøm kan således anvendes på 
den bedst mulige måde til opvarmning-køling af 
Hus, varmt vand og swimmingpool.

Touch betjening
PicoEnergy styring

FORDELE  
• Maximal egenforbrug af gratis selv pro-

duceret strøm

• Høj komfort

• Langfristet forsyningssikkerhed til laveste 
omkostninger

• Lav vedligehold

• Meget nem betjening



@
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SMART GRID
Varmepumpen fra PicoEnergy er allerede i dag klar til "smart 
grid" med denne funktion kan man spare på den strøm man 
køber, dvs man bruger strømmen på det tidspunkt hvor den 
er billigst, og varmepumpen benyttes på dette tidspunkt. 
Dette sker fuldautomatisk via den intelligente styring fra 
PicoEnergy.

INTERNET INKLUDERET
Alle PicoEnergy varmepumper har internet modul, så frem-
tiden er indbygget. Dette muliggør for kunden via telefon, ta-
blet eller computer at styre pumpen. Hvis varmepumpen ikke 
kører optimalt vil den automatisk give besked til installatøren. 
Via internet modulet kan ændringer foretages uden man er 
på stedet, hvilket sparer tid og penge!

NY INDSPØJTNINGS TEKNOLOGI
Grundet af den konstante ændring af parametrene i inverter 
varmepumpe, må man være ekstra opmærksom på overo-
phedning. Den absolutte nye modelbaserede styring er et 
produkt af årelang erfaring. Derved bliver omdrejningsændrin-
ger proaktivt ændret og virkningsgraden altid maximeret.

INTELLIGENT STYRINGSTEKNOLOGI
PicoEnergy inverteren er en ægte innovation på varmepumpe 
markedet. Princippet er simpelt: Inverteren tilpasser energi'en 
til det virkelige forbrug på huset. Virkningsgraden bliver derfor 
ca. 20% forbedret, og af denne grund bliver startcyklus redu-
ceret og levetiden på kompressoren forlænget.

INTIGRATION AF FREMMEDSYSTEMER
Tilslutning af andre systemer til varmepumpen såsom solceller, 
solfanger eller andre husstyrings systemer er muligt via den in-
telligente styring fra PicoEnergy. Intigrationen af eget produce-
ret strøm fra solceller kan benyttes til opvarmning af huset og 
varmt vand. Salg af overskydende strøm sker først når huset 
og varmt vand er opvarmet.

4 / 5



FORDELE
• Intelligent strømstyring
• Højeste effektivitet af varmepumpesystemer
• Høj innovativ styrke også inden for kontrolteknologi
- Invertertechnologie
- Seneste overophedning kontrol
- PV Eigenverbrauchsoptimierung
- Avanceret "Smart Grid"-funktionalitet
- Tredjepartssystemer kan integreres
- LAN interface i hver varmepumpe
- Nem at bruge takket være touch screen-teknologi

TOP KLASSE SYSTEM 
KONCEPT
Den bedste varmepumpe er kun så god som system konceptet. PicoE-
nergy er altid optimalt orienteret med denne udvikling. 
Resultatet er et varmeanlæg med den højeste effekt, testet på et uaf-
hængigt test institut.



* Pris efter PicoEnergy prisliste og korrekte garantibetingelser

ENERGI LUFT
 
Luftvarmepumper modtager energi til opvarmning fra den 
omgivende luft. Der er især når geotermiske varmepumper 
ikke er mulige eller give økonomisk mening. Effektiviteten af 
en Luftvamepumpe afhænger i høj grad af den omgivende 
temperatur (jo højere jo bedre). En luftvarmepumpe fra 
picoEnergy giver dig mulighed for både varme og køle. Ved 
afkøling bliver den varme, der fjernes fra rummet, videregivet 
til udendørsområdet.

INDIVIDUEL GARANTI
Profiter af specialister i området moderne jordvarme teknologi. PicoEnergi varmepumperne er 
med 35 års erfaring i området varmepumper og sammenarbejde med KEBA som er verden-
somspændende på dette område.

På grund af den høje kvalitet er det nemt for os at tilbyde længere garanti end normalt.

Der kan vælges mellem.

3 år

5 år eller 

10 år

Læs her garantibetingelserne.
På alle materialer. *
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Tekniske Data
Luft-/vandvarmepumper

Modeller WPL412 WPL618

Effektområde [kW] 2-12 kW 4-17 kW

Energiklasse VL35 °C A+++ A+++

Energiklasse VL55 °C A++ A++

Mål varmepumper H x W x T [mm] 1300 x 600 x 650

Vægt [kg] 160 166

Mål evaporator H x W x T [mm] 1055x1088x790 1330x1275x810

Vægt [kg] 145 180

Kølemiddel R410A

Lydeffektniveau varmepumper i henhold til EN12102 [dB(A)] 44,5 44,6

Lydeffektniveau Evaporator i henhold til EN12102 [dB(A)] 57,9 57,1

Hovedstrømafdækning [A] 3 x C16

Sikringskontrol [A] 1 x C13

Tilslutning Hydraulik [tommer] 1" Ekstern tråd

Maksimal strømningstemperatur op til 62°C

Ydelsesdata ifølge EN14825

Klima: mellem

SCOP 35 °C 4,59 4,55

 s 35 °C [%] 180 179

SCOP 55 °C 3,66 3,59

 s 55 °C [%] 143 141

Ydelsesdata ifølge EN 14511

A7/W27
med 26% Varmekapacitet

Varmekapacitet [kW] 3,46 5,75

Strømforbrug [kW] 0,60 0,92

Antal beføjelser [COP] 5,75 5,66

A2/W35
med 52% Varmekapacitet

Varmekapacitet [kW] 5,93 9,00

Strømforbrug [kW] 1,50 2,30

Antal beføjelser [COP] 3,96 3,91

A2/W35-5K
med 100% Varmekapacitet

Varmekapacitet [kW] 11,82 17,23

Strømforbrug [kW] 3,14 4,68

Antal beføjelser [COP] 3,76 3,68

A-10/W35
med 100% Varmekapacitet

Varmekapacitet [kW] 8,62 13,09

Strømforbrug [kW] 3,05 4,69

Antal beføjelser [COP] 2,83 2,79

A7/W55 - 8K
med 40% Varmekapacitet

Varmekapacitet [kW] 5,23 7,92

Strømforbrug [kW] 1,72 2,64

Antal beføjelser [COP] 3,03 2,99

A-7/W52
med 100% Varmekapacitet

Varmekapacitet [kW] 8,77 13,30

Strømforbrug [kW] 3,77 5,80

Antal beføjelser [COP] 2,33 2,30

A2/W42
med 47% Varmekapacitet

Varmekapacitet [kW] 5,64 8,53

Strømforbrug [kW] 1,55 2,38

Antal beføjelser [COP] 3,63 3,59

Mindste effekt  A2/W35 Varmekapacitet [kW] 1,60 3,33

Mindste effekt  A2/W55 Varmekapacitet [kW] 3,81 5,88

Pr
es

ta
tio

ns
re

la
te

re
de

 a
fv

ig
el

se
r 

på
 o

p 
til

 1
0%

 e
r 

m
ul

ig
e.

 A
lle

 o
pl

ys
ni

ng
er

 u
de

n 
ga

ra
nt

i. R
es

er
ve

rin
g 

af
 t

yp
es

æ
t 

og
 u

ds
kr

iv
ni

ng
.



DIE NEUE 
GENERATION

PicoEnergy GmbH & Co KG 
A-4812 Pinsdorf  •  Tel. +43 (0) 7612/20806 
E-Mail: office@picoenergy.at  •  www.picoenergy.at

DEN NYE  
GENERATION

Deres installatør

Kometvej 20, DK-4700 NÆSTVED
Telefon: +45 22 19 66 92
E-Mail: mail@picoenergi.dk   •   www.picoenergi.dk 

Bestil uforpligtet brochure:

Brochure UrbanECO 
Varmepumpe, 2-6 kW

Brochure RuralECO 
Varmepumpe, 4-18 kW

Brochure ECOAIR Luft
Varmepumpe, 7-34 kW
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