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god planlegging.

Forord

I mange år har olje og parafin vært en helt
naturlig del av det å bo. Mange har blitt glad
i denne varmen, og det har vært et effektivt
alternativ til strøm på de kaldeste dagene.
Nå som det blir et forbud finnes det gode
alternativer.
1. januar 2020 er det slutt
Den fossile oljefyringen er snart historie. 1. januar 2020 er det over,
og da iverksettes et nasjonalt forbud. Det vil si at alle som har
en parafinkamin eller en oljekjel ikke kan bruke denne med fossil
olje. Det blir ikke forbudt å eie en parafinkamin eller en oljekjel, det
er bruken som blir forbudt. Hvordan forbudet vil håndheves er ikke
bestemt enda. Når en hel nasjon skal konvertere til andre løsninger
kan tiden bli knapp, og derfor er det viktig å komme i gang.
– Resultatet blir bedre med god planlegging
Hvorfor vil politikerne innføre dette forbudet?
Årsaken er miljøvern da utslipp fra et fossilt fyringsanlegg i en
gjennomsnittlig bolig forurenser omtrent som 2–5 biler. I de største
byene i Norge er det en vesentlig del av utslippene som kommer fra
parafin-/oljefyring. Ekspertene mener vi kan redusere utslippene
med 10–30 % ved å forby dette.
Hva skal vi fyre med etter 2020?
Det finnes mange gode alternativer. Brødrene Dahl ønsker å
gi tips og hjelp på veien til en utslippsfri og lønnsom oppvarming.
Brødrene Dahl er Norges største VVS-grossist, og vi har et stort
utvalg av oppvarmingsprodukter. For eksempel en rekke forskjellige
varmepumper.
I denne brosjyren vil vi belyse alle sider ved en utfasing. Det finnes for
eksempel en forskrift som beskriver huseiers plikter i forbindelse med
oljetanken. Retten til pengestøtte når anlegget saneres, og eksempler
på besparelser med varmepumpe. Sanering av oljetanken i kombinasjon
med investering av bergvarmepumpe gir for eksempel rett til en støtte
på kr 50 000,-. Dette er bare noe av det vi belyser i denne brosjyren.
Lykke til med nytt fyringsanlegg.
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Det beste for miljøet

De fleste forbinder Norge med ren luft,
men er luften så ren som vi tror? Drar man
ut på landsbygda eller opp på fjellet er luften
ren, men i de store byene kan luften være
direkte s
 kadelig. Spesielt om vinteren når
den er stillestående.
CO , skadelig for kloden?
²
I Norge utgjør CO -utslippene over 80 % av de totale klimagass
²
utslippene. Norges utslipp av CO kommer hovedsakelig fra
²
forbrenning. De største kildene til CO -utslipp er olje- og gass
²
virksomhet, transport og industri. Det er ikke direkte skadelig
å puste inn i normale konsentrasjoner.
NOx, skadelig for folket?
NOx dannes hovedsakelig ved forbrenning av alt som brenner.
NOx har lenge vært kjent som en betydelig forurenser i alle typer
sektorer: Transport, kraft og industri – i denne rekkefølgen, og flere
tiltak er innført for å redusere NOx-utslippene. NOx er giftig for
mennesker ved inhalering, allerede ved relativt lave konsentrasjoner.
NOx er til stede både i eksos fra bilmotorer og ut fra skorsteinene til
oljefyringsanlegg.

Oppsummert er CO² skadelig for kloden
mens NOx er skadelig lokalt for mennesker
å puste inn.
Siden oljefyring er en vesentlig bidragsyter til begge deler
så blir dette forbudt å bruke fra 1. januar 2020.
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Nedgravde oljetanker – en kilde
til forurensing og bekymring
Nedgravde oljetanker er huseiers
ansvar og ikke kommunens.
Lekkasjer kan oppstå som følge
av korrosjon og rørbrudd, og kan
pågå i åresvis før de oppdages.
Opprydning etter oljelekkasjer i
grunnen er ofte veldig kostbart, og
kan medføre store anleggsinngrep
på hus og eiendom.
Huseiers ansvar
Selv om en er forsikret er det slett ikke sikkert at
forsikringsselskapet dekker skaden. Vår klare anbefaling
er at huseier sørger for å forskriftsmessig fjerne
oljetanken sin når de ikke lenger benytter olje til opp
varming. Dette for å begrense risiko for senere lekkasje,
og kostbar opprydning.
Regelverk – sentrale forskrifter
Det er Forskrift om begrensning av forurensing som
bestemmer regelverk, og ansvar for nedgravde
oljetanker.
Periodisk kontroll
Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanker hvis
tanken ikke er utstyrt med dobbelt bunn og lekkasjeovervåking. Hyppighet av slike kontroller er avhengig av
hva slags type tank som er nedgravd. Kontrollør og eier
av tanken skal oppbevare skriftlig dokumentasjon på
kontroll, og kontrolløren skal forelegge dokumentasjon
for kommunen etter hver tilstandskontroll.
Tanker som tas ut av bruk
Oljetank som permanent tas ut av bruk skal tømmes
og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten
å representere fare for lekkasje skal destrueres.
Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker
som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles igjen

etter akseptert metode i stedet for oppgraving. Dette
er ofte et godt alternativ for villaeiere, som gjerne vil
unngå graving og ødeleggelse av hagen. Det finnes
flere spesialfirmaer som utfører slikt arbeid. Pass på å
undersøke med kommunen før arbeidet settes i gang.
Kommunen kan gi dispensasjon fra forskriftskrav
dersom konsekvenser av eventuell lekkasje anses å
være ubetydelig.

Påfyllingsanordning skal fjernes
eller sikres, slik at utilsiktet påfylling
eller forsøk på påfylling forhindres.
Det er meldeplikt til kommunen
når en nedgravd oljetank er tatt ut
av bruk.
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Spar penger ved å gå fra
oljefyr til varmepumpe
For de aller fleste er det penger å spare
på å bli oljefri. Der oljefyrer som regel er
både gamle og ineffektive, er de fornybare
løsningene moderne og effektive. Det kan
fort bli lønnsomt.
Energi og økonomi
De siste 10 årene har olje/parafin stadig blitt dyrere, og i tillegg har
avgiften økt noe den siste tiden. Prisene gjelder pr. liter for levering
mellom 2000–3000 liter levert i Oslo ved fyringsolje og bio-fyringsolje.
Pris for parafin er over 650 liter. Prisen kan variere ved annet kvantum
og/eller leveringssted utenfor Oslo. Prisen for strøm er med et forbruk
på 20 000 kWh med nettleie, mva. og andre avgifter.
Energimengder og virkningsgrad
En panelovn har en virkningsgrad på 1. Alt av strøm som går inn i
ovnen kommer ut som varme, ingen ting går til spille. En parafinkamin
eller en oljekjel har virkningsgrad under 1, en parafinkamin kan ha
virkningsgrad på typisk 65–75 % og en oljekjel 65–90 %.
Hvor lønnsomt er et varmepumpeanlegg
i forhold til å fyre med olje/parafinfyring?
En typisk villa bruker 3000 liter fyringsolje i året. Da varmer oljefyren
opp 100 % av boligen via for eksempel et radiatoranlegg. Slik prisene er
nå vil det koste kr 30 000,- å fylle opp tanken eller kr 2500,- hver måned.
En parafinkamin er en punktoppvarming, og en punktoppvarming
klarer som regel ikke å varme opp mer enn 60 % av totalbehovet.
60 % av 3000 utgjør 1800 liter i året som da koster kr 22 500,- eller
kr 1875,- i måneden. Med dette som utgangspunkt skal vi sammenligne o
 ppvarming med varmepumpe kontra den eksisterende olje-/
parafinfyringen.
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Typiske priser på olje og strøm
Produkt

Pris

Fyringsolje

9,9 kr/liter

Parafin

12,5 kr/liter

Biofyringsolje, høy kvalitet

12,9 kr/liter

Elektrisk energi (strøm)

0,9 kr/kWh

Energi og økonomi-eksempler
Eksempel 1
Luft til luft varmepumpe

Parafinkamin

Varmepumpe

Levetid/nedbetalingstid varmepumpe

10 år

Lånerente

2,5 %

Enovastøtte

6 000 kr

Investering til varmepumpe, sanering av tank og kamin

50 000 kr

Forbruk av el energi til VP

360 kr

Service pr måned

150 kr

Avdrag og renter pr måned

Årsforbruket på 1 800 liter parafin
skal erstattes av en luft til luft
varmepumpe. Begge deler er
en punktoppvarming. En luft til
luft varmepumpe dekker ikke
varmtvannsbehovet.

150 kr
415 kr

Månedlig forbruk av parafin

1 875 kr

Total kostnad i måneden

2 025 kr

Besparelse hver måned med varmepumpe

925 kr
1 100 kr

Eksempel 2
Luft til vann varmepumpe

Oljekjel

Varmepumpe

Levetid/nedbetalingstid varmepumpe

15 år

Lånerente

2,5 %

Enovastøtte

40 000 kr

Investering til varmepumpe, sanering av tank og oljefyr

170 000 kr

Forbruk av el energi til VP
Service pr måned

843 kr
200 kr

Avdrag og renter pr måned

200 kr
867 kr

Månedlig forbruk av parafin

2 475 kr

Total kostnad i måneden

2 675 kr

Besparelse hver måned med varmepumpe

Årsforbruket på 3 000 liter
fyringsolje skal erstattes av en
luft til vann varmepumpe. Luft
til vann varmepumpe erstatter
oljefyren og er avhengig av et
vannbårent anlegg i boligen,
ofte et radiatoranlegg. Luft til
vann varmepumpe tar energien
fra luften.

1 910 kr
765 kr

Eksempel 3
Væske til vann varmepumpe

Oljekjel

Varmepumpe

Levetid/nedbetalingstid varmepumpe

20 år

Lånerente

2,5 %

Enovastøtte

50 000 kr

Investering til varmepumpe, sanering av tank og oljefyr

230 000 kr

Forbruk av el energi til VP
Service pr måned

482 kr
200 kr

Avdrag og renter pr måned

954 kr

Månedlig forbruk av parafin

2 475 kr

Total kostnad i måneden

2 675 kr

Besparelse hver måned med varmepumpe

200 kr

Årsforbruket på 3 000 liter
fyringsolje skal erstattes av
en væske til vann varmepumpe.
Væske til vann varmepumpe
erstatter oljefyren og er avhengig
av et vannbårent anlegg i
boligen, ofte et radiatoranlegg.
Væske til vann varmepumpe tar
energien fra for eksempel en
energibrønn i hagen.

1 636 kr
1 039 kr
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Enova støtteordninger

Enova har en rekke støtteordninger og
vi presenterer her de støtteordningene
som berører dette feltet. Ønsker en
ytterligere informasjon kan linken til Enova
brukes: enova.no/privat/alle-energitiltak/
Fjerning av oljekamin og oljetank
Kr 6 000,- i støtte når du fjerner oljekamin og oljetank
samtidig som du legger om til en rentbrennende vedovn,
pelletskamin eller en luft til luft varmepumpe. Dette
støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet
trer i kraft i 2020.
Fjerning av oljefyr og oljetank
Kr 20 000,- i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig
som du legger om til en varmeløsning vi støtter. Dette
støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet
trer i kraft i 2020.

Fjerning av oljekamin og oljetank

Fjerning av oljefyr og oljetank

Luft-til-vann-varmepumpe
Kr 20 000,- i støtte når du skaffer deg en luft til vann
varmepumpe. I tillegg kan det kombineres med støtte på
kr 20 000,- til fjerning av oljefyr og oljetank. Totalt gir det
kr 40 000,- som vist i eksempel 2.
Væske-til-vann-varmepumpe
Kr 30 000,- i støtte når du skaffer deg en væske til vann
varmepumpe. I tillegg kan det kombineres med støtte på
kr 20 000,- til fjerning av oljefyr og oljetank. Totalt gir det
kr 50 000,- som vist i eksempel 3.

Luft til vann varmepumpe

Væske til vann varmepumpe
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Bilde nedenfor: CTC EcoAir 510M er en modulerende
uteluftvarmepumpe som tar varme fra luften ute, og leverer den
til husets eksisterende varmesystem.
Se side 16 for mer informasjon.

Hvilke alternativer finnes til
olje- eller parafinfyring?

Når forbudet mot fossil olje
iverksettes må huset ditt utstyres
med en eller flere alternative
varmekilder. Generelt er det slik at jo
større investeringen for varmekilden
er, jo lavere blir fyringsutgiftene.
Hvilke fyringsalternativer finnes,
og hva kjennetegner de forskjellige?
Elektrisitet
Norge har rikelig med elektrisitet, den er fornybar
og relativt rimelig. Elektrisitet er derfor et
oppvarmingsalternativ som kan benyttes i flere typer
oppvarmingsprinsipper.

Direktevirkende elektrisitet
Den vanligste oppvarmingskilden i norske hjem har
siden oljekrisen tidlig på syttitallet vært direktevirkende
elektrisitet. Det er en enkel oppvarmingsløsning hvor
punktoppvarming med panelovner er det vanligste. men
de siste årene er også mye av oppvarmingen erstattet
med elektrisk gulvvarme som gir bedre komfort.
I hus med oljekjel er det imidlertid ofte et vannbårent
varmesystem, som regel med radiatorer. Mange har
også konvertert oppholdsrom til vannbåren gulvvarme.
I et slikt hus vil det innebære betydelige merkostnader å
rive ut det vannbårne systemet til fordel for panelovner
eller elektrisk gulvvarme.
Dersom man vil ha en vannbåren løsning som er
rimelig å anskaffe, så anbefaler vi el-kjele eller en
dobbeltmantlet bereder som varmekilde.
Se produkteksempler på s. 14–18.
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Varmepumpe
En varmepumpe gjør det mulig å hente energi fra for
eksempel uteluften eller fra fjellet i bakken. En typisk
varmepumpe gir to til fem ganger mer energi enn den
bruker som igjen gir god lønnsomhet.
En standard varmepumpe har en temperaturbegrensning
på ca. 60° mens et typisk oljefyringsanlegg ligger på
60–80°. Dette kan være en utfordring med små radiatorer.
Jo større radiatorer du har jo bedre er det ved installering
av varmepumpe.
Dette krever at rørlegger vurderer radiatorer, røropplegg og
andre varmgivere nøye i forkant av investeringen, slik at
det sikrer en tilfredsstillende oppvarmingskomfort og god
økonomi.
Luft til luft varmepumpe
Dette er en rimelig, trygg og god løsning som gir
punktoppvarming. Med punktoppvarming er energi
dekningen begrenset til 40–60 % av oppvarmingsbehovet,
avhengig av plassering og husets planløsning. Vær
oppmerksom på at den ikke gir varmt tappevann.
Dette er rimelig og god løsning. Typisk investering
ferdig installert ligger på ca. kr 20–30 000,-.
Brødrene Dahl forhandler Panasonic luft til luft
varmepumper.
Luft til vann varmepumpe
En luft til vann varmepumpe utnytter uteluften som
varmekilde, og leverer varmen til et vannbårent system.
Luft til vann passer godt i kystklima eller i milde deler
av landet der man på tross av begrensingene ved kalde
utetemperaturer vil ha en tilfredsstillende energibesparing.
Luft til vann varmepumper gir lavere
oppvarmingsomkostninger og varmt tappevann.
Systemet har en relativt høy investering, men gir
også god energibesparing. Typisk investering ligger
på ca. kr 170 000,Det er fornuftig å ha en 100 % alternativ energikilde,
gjerne i form av elektrisitet. Dette er fordi luft til vann
varmepumpen mister mye av sin effektivitet og ytelse
under veldig kalde utetemperaturer. Brødene Dahl
forhandler luft til vann varmepumper fra Thermia,
Vaillant, CTC Ferrofil, Bosch og Panasonic.
Væske til vann varmepumpe
En væske til vann varmepumpe utnytter energien som er
lagret i bakken, jorden, elven eller i en innsjø. Den vanligste
måten å fange energien på er ved å bore en energibrønn.
En slik energibrønn er ofte mellom 120–230 meter dyp,
avhengig av energibehovet boligen har. Den krever at
det er fjell eller andre energikilder er i nærheten, slik at
borehullet ikke blir så dypt.
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Selve brønnboringen er ukomplisert. Det kommer en
entreprenør med en borerigg som må ha adkomst.
Det kan være hensiktsmessig å bore når det er frost.
Da blir det minst skader på f.eks. plenen. Det blir noe
boreslam som brønnborer kan samle opp i en container.
Fjell med grunnvann er en ypperlig energikilde, fordi man
har en noe høyere temperatur enn uteluften om vinteren
og fordi varmeoverføring mellom to væsker er mer effektivt
enn å overføre varme fra luft til væske. Derfor vil en slik
løsning være mer effektiv enn en luft-vann varmepumpe
og gi en høyere besparelse.
Selve varmepumpen vil være installert innomhus. Rør fra
borehullet må legges frem til varmepumpa. Dette vil enten
rørlegger eller brønnborer kunne utføre.
Totalkostnaden for både varmepumpeinstallasjonen
og energibrønnen er noe høyere enn for luft til vann
varmepumper. Typisk investeringskostnad ligger på
ca. kr 200–250 000,Se produkteksempler på s. 14–18.

Vannbåren gulvvarme for godt
inneklima og god komfort

Godt inneklima
Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre
plagene hos personer med astma, allergi eller annen
overfølsomhet. Forekomsten av disse sykdommene øker,
og forskningsresultater viser at årsakene til økningen
i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer,
utendørs og innendørs. Høy innetemperatur gjør oss
mer følsomme for forurensninger i luften (svevestøv og
avgassinger), og vil i tillegg medføre økt avgassing fra
materialer (maling, møbler, tekstiler og lignende).
Vannbåren gulvvarme
Med vannbåren gulvvarme kan man senke
innetemperaturen flere grader samtidig som opplevd
temperatur er lik og jevn overalt. I tillegg brenner
ikke lavtemperaturanlegg støv, og bidrar til et bedre
inneklima og er også bedre for et følsomt tregulv
(som i visse tilfeller kan sprekke opp).

Et vannbårent varmeanlegg kan også benyttes til
kjøling hvis det blir et behov i fremtiden. Enten det er
radiatoranlegg eller gulvvarme er dette stille løsninger
som er trygge i drift.
Vannbåren varme muliggjør energifleksibel oppvarming,
og sikrer at bygget også i fremtiden kan benytte den
mest økonomiske formen for oppvarming. I mange
tilfeller kan vannbåren varme tilkoblet varmepumpe bli
selvfinansierende.

Boligen er det stedet vi tilbringer
mest tid i løpet av døgnet, og
investering i komfort her er viktig.
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Sjekkliste ved utbytte av oljekjel

Oljetanken
Oljetanken skal tas forskriftsmessig ut av bruk, og dette skal meldes
til kommunen. Påfyllingsstuss skal fjernes eller sikres, slik at utilsiktet
påfylling unngås.
Elektrisk tilførsel
Den elektriske tilførselen til huset må kartlegges og vurderes. De fleste
alternative varmekildene til oljefyring krever mer elektrisk effekt. Det
må derfor gjøres en vurdering av om elektrisk tilførsel er kraftig nok til
å drive ny oppvarmingsløsning, sammen med øvrig elektrisk forbruk i
huset. Dersom tilførselen er for liten, så må den oppgraderes. Vurdering
av kapasitet og eventuell kostnadsvurdering av nytt inntak kan du få
gjennom lokalt nettselskap og elektriker.

Vurdering av
kapasitet og eventuell
kostnadsvurdering av
nytt inntak kan du få
gjennom lokalt nett
selskap og elektriker.

Kartlegging av bygningens effektbehov
Ny varmeløsning skal tilpasses det effektbehov huset har. Det er viktig
at dette gjøres så nøyaktig som mulig. Effektbehovet varierer betydelig
etter:
•
•
•
•
•
•

Bygningsmessig alder
Klima
Tilstand på dører og vinduer
Etterisolering
Oppvarmet areal
Oljeforbruk og eventuelt annet forbruk

Eksisterende varmeanlegg
Oljekjeler gir høy temperatur ut av kjelen, mens for eksempel
varmepumper gjerne gir lavere temperaturer. Typiske temperaturer
for varmepumper kan være 50–55° C, mot oljefyrens 75° C. Kartlegg
hva slags varmeanlegg huset har, og temperaturkravene til det.
Er det radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Eller en kombinasjon.
Hvordan vil disse fungere ved lavere temperatur? Må varmeanlegget
bygges om? Gi råd.
Varmt forbruksvann
Oljefyringsanlegg har som regel god kapasitet til å produsere varmt
forbruksvann på grunn av høy temperatur og effekt. Ved overgang
til annen oppvarmingsløsning skal behovet for varmt vann vurderes,
og dekke antall forbrukere og store varmtvannsforbrukere som
takdusjer, store badekar og -stamper. Kanskje må det inn en ekstra
varmtvannsbereder i tillegg til for eksempel en varmepumpe.
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Bilde til høyre:
Vaillant FlexoCompact exclusive et en bruker
vennlig og fleksibel væske til vann varmepumpe
med integrert varmtvannsbereder.
Se s. 17 for mer informasjon.
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Vaillant eloBlock –
elektrisk vegghengt
kjele
Vaillant eloBLOCK VE9 er en kompakt og vegghengt el-kjele for
villabruk. Den er enkel å montere og har mange ytelsestrinn for
tilpasning til ditt effektbehov. Produktet er komplett og inneholder
el-kolber, styring, sirkulasjonspumpe, ekspansjonskar og sikkerhetsventil. Utetemperaturføler kan velges for utekompensert drift.
Produktet har ytelse 9kW ved 3 fas 400V nettspenning og 6kW
ved 1 fas 230V. Produktet fåes også i 28 kW ytelse for større bygg.
Da er tilgjengelig driftsspenning kun 3 fas 400V.

BRUKER
DIREKTE
ELEKTRISK
STRØM

FORDELER
– Komplett el-kjele til romoppvarming av boligen eller hytta med gulvvarme eller radiatorer
– Brukervennlig og driftssikker
– Optimal løsning i kombinasjon med varmepumper og solanlegg
– Kompakt og plassbesparende installasjon
– Digitalt informasjons- og analysesystem
– Optimal betjeningskomfort med nøyaktig styring
– Utekompensering ved bruk av utendørsføler

Vv

Kv

BESKRIVELSE

NRF NR.

eloBLock VE9
Uteføler VRC til eloBLOCK
eloBlock VE28
Saga 200 l varmtvannsbereder

8751739
8701075
8751741
8000554

VRC

230V~
1x230V~
3x400V~

Tur varme
Retur varme
Elysator
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Spenning

Sikring

Ytelse

400V 3 fas
230V 1 fas

16A 		9 kW
25A 		5 kW

Tilkoplinger: G3/4”
BD fører også tilsvarende produkter fra Bosch

Oso Optima
dobbeltmantlet
beredere
Oso Optima er en serie dobbeltmantlede villasentraler som er
perfekt for drift sammen med varmepumpe. De kan også instal
leres alene og gir deg både romoppvarming og varmt tappevann.
Oppvarming av både tappevann og vann til vannbåren anlegg
skjer med elektrisitet. Tilgjengelig effekt er 9 eller 15 kW for
romoppvarming og 3 kW for tappevann. Produktene opptar lite
gulvplass, diameter 60 cm. Høyden er 166,5 cm for 300 liter og
199,5 cm for 360 liter. Du kan velge en slik som en midlertidig
løsning, og senere bygge ut ditt varmeanlegg videre med en luft
til vann eller en væske til vann varmepumpe.

BRUKER
DIREKTE
ELEKTRISK
STRØM

FORDELER
– Plassbesparende
– Varmt vann og varme i samme produkt
– Kan kostnadseffektivt integreres med varmepumpe

Vv

BESKRIVELSE

NRF NR.

OC 300 3+9kw LT
OC 360 3+15kW LT
OC 300 3+15kW HT
OGC 360 3+15kW LT

8000266
8000267
8000268
8000277

Spenning
Varmeanlegg
Tur fremtidig
varmepumpe
Kv
Retur fremtidig
varmepumpe
OC 300/360

PV12

Sikring		Ytelse 		

Tappevannskolbe
230V 1 fas
16A
Varmekolbe(r)
230V 3 fas
25A
400V 3 fas
400V 3 fas

20A
9 kW
16A
16A

3 kW

7,5 kW 230V 3 fas
7,5 kW
9 kW Mrk.

OC 360 og OGC 360 modeller har to kolber på
7,5 kW tilgjengelig, totalt 15 kW.
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Luft/vann
varmepumpe
CTC EcoAir 510M
CTC EcoAir 510M er en modulerende uteluftvarmepumpe som tar varme fra luften ute, og leverer den
til husets eksisterende varmesystem. Varmepumpen
fungerer med utetemperaturer ned til –22 °C. CTC
EcoAir 510M er konstruert for å arbeide med høy
virkningsgrad, og lavt lydnivå. Varmepumpen har
innebygd hetgassavfrosting som sørger for at
fordamperbatteriet holdes fritt for is, slik at man
opprettholder den høye virkningsgraden.

OPPTIL

65 %
GRATIS
ENERGI

CTC EcoAir 510M installeres sammen med den
fleksible systemtanken CTC EcoZenith i250 for styring
og varmtvann. For å gjøre det enkelt å justere varme
og varmtvann har CTC EcoZenith i250 touch-skjerm i
farger. Takket være to smarte tilkoblinger kan du enkelt
komplettere med solvarme, enten med en gang eller
ved en senere anledning. Med disse kan du også la en
peis med vannkappe bidra med varme, eller koble til et
svømmebasseng slik at du kan nyte varmen også på
sommeren.

FORDELER
– Brukervennlig og enkelt display
– Lavt lydnivå
– Enkel og sikker installasjon
– Høy energisparing
– Alt i ett fra samme produsent

FERROFIL

BESKRIVELSE

NRF NR.

EcoAir 510M 230V
EcoAir 510M 400V
EcoZenith i250, 230V
EcoZenith i250, 400V

8200948
8200897
8200885
8200886

Spenning

Sikring

3x400V
3x230V

20 A (ved fabrikksinnstilling)
32 A (ved fabrikkinnstilling)

Tilkoplinger: Ø22 på varmtvann, kaldtvann, tur og
retur varme og mellom i250 og varmepumpen.
BD fører også tilsvarende produkter fra
Bosch, Thermia og Vaillant.
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Væske/vann
Vaillant FlexoCompact
Vaillant FlexoCompact exclusive et en brukervennlig og fleksibel
væske til vann varmepumpe med integrert varmtvannsbereder.
Man kan ved bruk av ulike moduler på enkel og fleksibel måte
utnytte flere varmekilder, som berg, sjø, jord, grunnvann og
uteluft. Produsenten gir 10 års garanti på hjertet i systemet,
kompressoren.

OPPTIL

75 %
GRATIS
ENERGI

FORDELER
– Flott design
– 10-års garanti på kompressor
– Enkel og brukervennlig
– Driftsikkert
– Støysvak
– Plassbesparende

AF

Forvarmet Vv

VV. sirk. Kv

Vv

BESKRIVELSE

NRF NR.

flexoCOMPACT VWF 58/4 230V
flexoCOMPACT VWF 88/4 230V
flexoCOMPACT VWF 118/4 230V
VPS 100/1 Buffertank
Boligberedere Saga 200 2kw

8419917
8419918
8419919
8419945
8000554

Produkt

Spenning

Sikring

VWF58/4
VWF88/4
VWF118/4
Saga 200

230V 3 fas 		16A 1 fas + 32A 3 fas
230V 3fas 		20A 1 fas + 32A 3 fas
230V 3 fas 		25A 1 fas + 32A 3 fas
230V 1 fas 		10A

Kv

RF
230(400)V
Tur varme
Retur varme

230V~

Tilkoplinger: Ø35 spissende kobberrør.
BD fører også tilsvarende produkter fra
Bosch, CTC og Thermia.
FERROFIL
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Luft/Luft
varmepumpe
Panasonic

NZ25TKE

En luft til luft varmepumpe fra Panasonic er en perfekt
erstatning for en oljekamin. Luft til luft er, som oljekaminen,
en punktoppvarming. Dette vil si at det primært varmer
rommet den står montert i. Noe varme vil transporteres til
andre deler av huset. Panasonic Etherea –NZ25TKE har et
pent design og en moderne utedel. Produktet er rimelige å
montere og enkelt å bruke. Utedel, innedel og fjernkontroll
inngår. Luft til luft er velkjent og velprøvd i Norge. Panasonic
har utviklet denne modellen til vårt værharde klima.

OPPTIL

40 %

HZ25TKE

FORDELER
– Gir behagelig varme selv ved en utetemperatur på -25°C
– Vedlikeholdsvarme (+8/+10°C)
– Innedelen avgir nesten umerkelige 19dB(A).
– Kompatibel med Internettstyring

GRATIS
ENERGI
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BESKRIVELSE

NRF NR.

Panasonic innedel
6 KW NZ25TKE
6,65KW HZ25TKE

8419895
8419897

Panasonic utedel
6 KW NZ25TKE
6,65 KW HZ25TKE

8419896
8419898

Produkt

Spenning

Sikring

HZ25TKE
NZ25TKE

230V 1 fas 		10A 1fas
230V 1 fas 		10A 1fas

Fjerning av oljetank og kjele –
kontaktskjema
Navn
Adresse
Telefon
E-mail

Oljetank (sett kryss)
Tank størrelse (liter)
Hva ønskes som erstatning til oljefyr
Luft/vann varmepumpe (sett kryss)
Væske/vann varmepumpe (sett kryss)
El kassett (sett kryss)
Parafin tank (sett kryss)
Tank størrelse (liter)
Hva ønskes som erstatning til kamin
Luft/luft varmepumpe (sett kryss)
Panelovner (sett kryss)
Størrelse på hovedsikring i huset (amp)

Egne notater:

19

Mer enn 50 servicesentre
Hovedkontor og lager
Hovedkontor
Langhus (sentrallager)
Servicesenter
Alta
Arendal
Asker
Bergen – Godvik
Bergen – Kanalveien
Bergen – Nyborg
Bodø
Brekstad
Drammen
Fredrikstad
Førde
Gjøvik
Gol
Hamar
Hammerfest
Harstad
Haugesund
Hønefoss
Jessheim
Kongsvinger
Kristiansand
Kristiansund
Larvik
Lillehammer
Lyngdal
Mo i Rana
Molde
Mosjøen
Moss
Namsos
Narvik
Nordfjordeid
Oslo – Bryn
Oslo – Langhus
Oslo – Mølla
Oslo – Skøyen
Oslo – Grorud
Rud
Sandnessjøen
Sarpsborg
Ski
Skien
Sogndal
Stavanger – Hillevåg
Stavanger – Sandnes
Steinkjer
Stjørdal
Stord
Strømmen
Tromsø
Trondheim – Heimdal
Trondheim – Lade
Tønsberg
Verdal
Ålesund – Breivika
Ålesund – Color Line Stadion

Besøksadresse
Brynsengveien 5
Regnbuen Næringsområde, Snipetjernveien 8
Besøksadresse
Vepseveien 1
Industritoppen 33
Nye Vakåsvei 8
Leirvikåsen 51
Kanalveien 46
Langarinden 8
Haakon VIIs gt. 108
Skolegata 19
Nedre Eikervei 61
Tomteveien 31 A
Flovegen 3
Kallerudlia 10
Elveveien 6
Vangsvegen 201
Havneveien 5
Margrethe Jørgensens vei 1E
Norevegen 32
Hvervenmoveien 11
Industriveien
Lerkeveien 40
Stemmane 12 A
Industriveien 4
Ringdalveien 20
Oskar Skoglys vei 2
Nye Monoddveien 5
Mellomvika 53 A
Birger Hatlebakks veg 28
Vollanvegen 22
Årvollskogen 32
Hestmarka
Skarvenesveien 12
Kaiveien 11
Brynsengveien 5
Snipetjernveien 7
Waldemar Thranesgt. 86
Drammensveien 130
Haavard Martinsens vei 19
Olav Ingstads vei 3
Øyvind Lambesvei 23
Bjørnstadmyra 3
Haugenveien 5
Nybergflata 5
Kloppavegen 5
Haugåsstubben 6
Brannstasjonsveien 27
Bomvegen 4
Ligårdsvei 4
Svartadalen 31
Stasjonsveien 1
Stakkevollveien 319
Torgardsvegen 7 B
Stiklestadveien 1
Fjordgt. 5
Akerveien 1
Breivika Industriveg 33
Sjømannsveien 14

dahl.no
Tlf: 22 72 55 00
E-post: post@dahl.no
Følg oss på Facebook | blogg.dahl.no

Postnr./Sted
0667 Oslo
1405 Langhus
Postnr./Sted
9514 Alta
4848 Arendal
1395 Hvalstad
5179 Godvik
5068 Bergen
5132 Nyborg
8008 Bodø
Brekstad Vestre industriområde, 7130 Brekstad
3048 Drammen
1618 Fredrikstad
6800 Førde
2816 Gjøvik
3550 Gol
2321 Hamar
9610 Rypefjord
9480 Harstad
5542 Karmsund
3511 Hønefoss
2069 Jessheim
2211 Kongsvinger
4636 Kristiansand
6517 Kristiansund
3270 Larvik
2619 Lillehammer
4580 Lyngddal
8622 Mo i Rana
6415 Molde
8663 Mosjøen
1529 Moss
7800 Namsos
8514 Narvik
6770 Nordfjordeid
0667 Oslo
1405 Langhus
0175 Oslo
0277 Oslo
0978 Oslo
1351 Rud
8800 Sandnessjøen
1712 Grålum
1400 Ski
3737 Skien
6854 Kaupanger
4016 Stavanger
4312 Sandnes
7725 Steinkjer
7500 Stjørdal
5412 Stord
2010 Strømmen
9010 Tromsø
7093 Tiller
7041 Trondheim
3125 Tønsberg
7650 Verdal
6018 Ålesund
6008 Ålesund

Telefon
22 72 55 00
23 19 45 81
Telefon
78 45 69 80
37 05 86 46
66 77 62 40
55 50 65 00
55 50 65 00
55 60 81 00
75 50 61 10
72 52 27 22
32 26 52 00
69 36 30 00
57 82 99 40
61 13 17 70
32 07 36 10
62 54 34 00
78 42 17 30
77 00 14 60
52 70 87 20
22 72 55 00
63 98 38 80
62 82 36 40
38 14 91 14
71 57 27 80
33 13 31 00
61 24 66 31
38 34 25 00
75 12 63 00
71 20 22 53
75 17 67 00
69 36 30 00
74 22 67 68
75 80 19 50
57 86 28 25
22 72 55 00
21 02 24 50
23 23 47 20
22 13 28 60
22 72 55 00
67 17 19 13
75 04 66 80
69 36 30 00
64 87 80 52
35 50 44 50
57 67 90 80
51 20 14 30
51 62 28 11
74 13 40 88
74 90 15 00
53 00 16 50
64 84 51 40
77 66 49 58
72 59 32 00
73 99 43 53
33 30 12 61
74 60 28 00
70 17 52 50
70 10 42 80

Alle priser er oppgitt eks. mva.
Med forbehold om trykkfeil, og endringer i produkter og spesifikasjoner.
Brosjyren kan bestilles på NRF nr. 9999951

Våre samarbeidspartnere:

FERROFIL

