
Udskift dit gamle fjernvarmeanlæg  
og spar energi

Nemmere bliver det ikke
Fjernvarme er ofte den bedste og billigste løsning 
for opvarmning af dit hus. Men måske er teknikken 
ved at være slidt og trænger til en udskiftning. 

Her kan Balling-Rødding Varmeværk nu tilbyde dig 
en hel ny abonnementsløsning, hvor vi sør ger for 
installation af en moderne og fuldt-optimeret fjern-
varmeunit. Det eneste, du skal gøre, er at kontakte 
en vvs-installatør for fjernelse af dit eksisterende 
anlæg og varmtvandsbeholderen.

Smart løsning uden investering 
Med den nye løsning ejes fjernvarme-unitten af 
fjernvarmeværket, men lejes af dig. Det vil sige, du 
har ingen stor investering til et nyt fjernvarmeanlæg, 
men kan nøjes med at betale et mindre abonne-
ment. Afregningen sker automatisk via din af regn-
ing til fjernvarmeværket.
 
Den nye energisparende TERMIX-unit vurderer vi 
til at være den bedste på markedet og koster blot 
1500 kr. om året inkl. moms. Beløbet fordeles over 
de opkrævede aconto rater.
 

Varmeværket vil desuden stå for vedligeholdelse og 
af unitten til og med fjernvarmesystemets afgangs-
haner. 

Den nye TERMIX-unit sørger for, at du har:
•  en god afkøling, hvor du udnytter det varme vand 

optimalt
•  en energibesparende løsning, der kan reducere 

dit varmeforbrug
•  en intelligent løsning, der automatisk regulerer 

vandets temperatur efter udetemperaturen (vejr-
kompensering)

•  varmt vand, straks når du skal bruge det. Vandet 
opbevares ikke i en beholder, men opvarmes efter 
behov af en varmeveksler. 

Fjernvarme-unit 
på abonnement
Nemt og billigt 

Den nye unit er smart pakket ind i 
en neutral isoleringskappe, 

er lille og nem at placere.  
Mål: h 660 x b 540 x d 335 mm
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Vi sørger for (næsten) alt 
Med den nye abonnementsordning vil Balling- 
Rødding Varmeværk have ansvaret for, at din fjern-
varmeunit er i god stand og fungerer optimalt. Det 
vil sige, vi står for al almindelig service og vedlige-
holdelse frem til unittens til- og afgangsventiler. 
 
Desuden står vi for opsætning af unitten, der erstat-
ter både dit fjernvarmeanlæg og din varmtvands-
beholder. Montage er inkluderet i den månedlige 
lejepris. Demontage af dit gamle anlæg står din 
vvs-installatør for. 

Kontakt os
Er du interesseret i at høre mere om den nye 
ord ning Fjernvarme-unit på abonnement, inden 
dit varme anlæg står af, så læs mere om vilkår 
for unitleje på vores hjemmeside eller kontakt 
 varmeværket på tlf. 7060 2024 eller mail   
info@brvv.dk.

Her får du varmen fra
Balling-Rødding Varmeværk leverer 
fjernvarme til 1007 forbrugere. 
 
Til varmeproduktionen anvender vi i 
dag udelukkende energi fra solen og 
træ fra de lokale skove. I sommeren 
2019 satte vi vores nye solvarme- og 
biomasseanlæg i drift. Vi er derfor 
100% CO2-neutrale. 
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Bilag

1.2. Balling-Rødding Varmeværks leveringsgrænse for kunder med “Aftale om fjernvarmeunit”  
er afgangssiden af fjernvarmeunittens til- og afgangsventiler (vist med rød streg). 
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Balling-Rødding Varmeværk 
leveringsgrænse



Termix VMTD opbl. med den intelligente TPV-regulator sørger for 
optimal komfort ved et minimalt forbrug af energi og bidrager 
dermed til en driftsøkonomi i topklasse.

Minimalt varmetab og optimal komfort

Rumopvarmning og varmt 
brugsvand

Termix VMTD opbl. med TPV-regula-
tor er en komplet unit til direkte forsy- 
ning med blandekreds til rumvarme-
anlæg og varmt brugsvand i private 
hjem. Veksleren er udstyret med en 
differenstrykregulator, der sørger for 
et roligt flow i radiatorkredsen.

Indbygget og energirigtig 
tomgangsfunktion

Når der ikke tappes brugsvand, ind-
stiller tomgangsfunktionen sig auto-
matisk under den valgte brugsvands-
temperatur.
Tomgangsfunktionen er indbygget 
i Termix TPV-regulatoren og kræver 
ingen efterregulering. Derved vil 
tomgangstemperaturen altid være 
indstillet korrekt, og energiforbruget 
holdes derfor på et minimum. Endvi-
dere sikres lav returtemperatur, også 
under stilstand.

Velegnet til lavtemperaturdrift

Termix TPV-regulatoren sikrer in-
telligentreguleret brugsvand ved 
både lave og høje fremløbstem-
peraturer og er desuden garant for 
maksimal komfort ved et minimalt 

forbrug af energi. Den er således 
det perfekte valg i lavtemperatur- 
fjernvarmenet og beboelser i fjernvar-
mens yderområder.

Bedre afkøling

Denne fjernvarmeunit leveres med 
T16H+ pladeveksler og Termix TPV-
regulator, der sammen skaber bedre 
afkøling på primærsiden.

Minimalt varmetab

En komplet fuldisolering af unitten 
sikrer minimalt varmetab både under 
tapning og i tomgangsfunktion.

Miljørigtig komfort 
– intet vandspild

Termix TPV-regulatoren sørger for, 
at vandvarmeren altid er klar til at 
producere varmt brugsvand – også i 
perioder, hvor der ikke tappes.
Forbrugeren oplever komforten ved, 
at det varme vand er tilgængeligt 
med det samme. Komforten er høj, 
samtidig med at vandspildet reduce-
res til et minimum.

Vejrkompensering

Med vejrkompensering kan varmean-
lægget styres og overvåges opti-

malt. Uanset vejret udenfor reguleres 
varmeanlægget konstant ift. de valg-
te parametre og forhindrer dermed 
overforbrug.
Regulatoren kan indstilles til spare-
perioder efter behov for at opnå yder-
ligere besparelser.

Stilrent design

Isoleringskappens form er inspire- 
ret af det velkendte Termix kabinet 
i Jacob Jensen Design.

Bemærk: Overholder kravene i 
DS452 til isolering og i DS469 til 
vejrkompensering.

Vandvarmer og direkte varmetilslutning med blandekreds

TERMIX VMTD opbl. 


