
Monoblock Luft-/vand-varmepume inkl. 100/140 
liter buffertank og 100/140 liter brugsvandstank.

læs mere på www.heatsave.dk

AWG



SÆRLIGT UDVIKLET 

TIL DIG MED GASFYR

AWG varmepumpeløsningen er et koncept, 
som er særligt udviklet med henblik på 
udskiftning af gasfyret. Med denne løsning 
har man forsøgt at efterligne alle de kendte 
installationsprincipper i installationen 
af et gasfyr men moderniseret dem og 
udskiftet selve gasfyret med et moderne 
varmepumpesystem. Det vil sige, at med 
en Heatsave AWG får du ikke blot en af de 
bedste varmepumper til det skandinaviske 
klima men også en højkvalitets 
100/140L buffertank og en 100/140L 
varmtvandsbeholder med indbygget 
varmelegme - Så har du varmt vand nok til 
hele familien.

Neotherm FS beholdere til buffer 

og varmt brugsvand

Både buffertanken og brugsvandstanken 
leveres af de danske Neotherm. Tankene 
er en del af Neotherms FS serie, som 
er konstrueret efter den nyeste tekniske 
standard, og som opfylder de gældende 
forskrifter i Danmark, Østrig, Schweiz og 
Tyskland. Tankene er ÖVE-sikkerhedstestet 
(i Østrig) og VA-godkendt her i Danmark.

Videreudvikling af ES AWC

ES AWC varmepumpen er Energy Saves topmodel 
indenfor monoblock hybrid varmepumpeløsninger. 
AWC varmepumpen er energimærket A+++ ved 
35 grader (gulvvarme) og A++ ved 55 grader 
(radiatorer). AWC varmepumpen er designet til at 
være hjertet af din varmeinstallation og kan styre to 
varmekredse (eller én varmekreds og én kølekreds) 
samt brugsvand. Med teknologien bagved AWC 
varmepumpen har vi videreudviklet løsningen og 
sammensat det i et komplet system, der indeholder en 
buffertank til din centralvarme og en brugsvandstank til 
varmtvandsproduktion der er styret af varmepumpen 
med det formål at give dig billigere brusebade.

Dansk konceptløsning

Konceptet bag AWG varmepumpen kommer fra 
Heatsaves tekniske direktør, som tæt i samarbejde 
med danske ingeniører og energieksperter har 
udviklet en varmepumpeløsning, som kan fungere 
som en direkte erstatning til gasfyret. Tanken var at 
lave en komplet løsning, som skulle indeholde alt-i-én 
varmeløsning af den bedste kvalitet og funktionalitet. 
Derudover skulle systemet være nem at installere, 
så prisen kunne holdes lav, og man ikke eventuelt 
behøver at brække sit bryggers ned, for at installere en 
ny varmekilde i huset.



FÅ OP TIL 12 ÅRS GARANTI 
MED ET HEATSAVE SERVICEABONNEMENT

MOST PROBABLY THE BEST
Komplet varmeløsning af førende komponenter

Når vi nævner et ”varmestystem“, så taler vi om varmekilden, 
som i dette tilfælde er en luft-/vand varmepumpe, en 
akkumuleringstank, også kaldet en buffertank som tjener til at 
minimere de ofte forekommende uhensigtsmæssige start og 
stop af en varmepumpe og en varmtvandsbeholder, så der er 
nok af vand, til at hele familien kan gå i bad i varmt vand. AWG 
systemet er en sammensætning af disse komponenter i den 
højste kvalitet tilgængelig.

Et Heatsave Serviceabonnement er 
en bekymringsfri sikkerhedsaftale for 
din varmepumpe. Når du tegner dig et 
serviceabonnement, får du en række fordele: 
såsom konstant overvågning af anlægget, 
garantiordning, gratis reparation og arbejdstid i 
tilfælde af fejl på anlægget og automatisk  
udførelse af det lovpligtige eftersyn.

Hos Heatsave tilbyder vi vores 
serviceabonnement i 3 forskellige niveuaer, 
så det passer til dig og dine behov. Du kan 
læse meget mere om fordelene ved vores 
serviceabonnementer på vores hjemmeside 
www.heatsave.dk/serviceabonnement/



Online fjernstyring 
af din varmepumpe
Med en Heatsave AWG varmepumpe er det 
muligt at altid have kontrol over temperaturen 
på dit varme brugsvand og på temperaturen i din 
bolig.

Hvis man vælger at gøre brug af varmepumpens 
netværksmuligheder sammen med et Heatsave Serviceabonnement, får du 
ikke kun en smart varmepumpeløsning, som kan styres uanset hvor du befinder 
dig, men du får også en 100% bekymringsfri varmeløsning. Når du kombinerer 
ovenstående, kan vores teknikere følge med i pumpens drift og sørge for, at alt kører 
optimalt. Denne løsning betyder kort sagt, at man ikke behøver nogen teknisk know-
how, da vi hjælper og guider dig hele vejen igennem. Vores teknikkere kan indstille 
langt de fleste funktioner på din pumpe, så længe din varmepumpe er online. Dette er 
din sikkerhed for, at pumpen kører optimalt, også når du ikke er hjemme.
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