Tænk fremad, tænk grønt - det gør vi i TS-gruppen
varmepumper
Hos os finder du en række højeffektive, moderne og energirigtige produkter fra verdens førende
producenter af klimaanlæg, som skal sikre dig den ønskede opvarmning af din bolig, dit kontor, sommerhus
eller swimmingpool.
I samarbejde med blandt andre LG, Bosch, Artel og Stinger Plus samt udvalgte installatører i dit
nærområde guider vi dig til at træffe det rigtige valg for din alternative opvarmning, som vil gavne både
økonomi, miljøet og din hverdag.
Vi udarbejder ligeledes løsninger for køling af eksempelvis butikker, kontorer, serverrum og institutioner.
Vi arbejder proaktivt med vore forhandlere og leverer kun gennem autoriserede VVS, El- og KMO
virksomheder, hvorfor vi gerne tilbyder dig vejledning, når du skal vælge det klimaanlæg, der passer til dine
behov, og den forhandler og installatør, som kan give dig en hurtig og sikker betjening.
Via vore samarbejdsaftaler kan vi tilbyde konkurrencedygtige priser og besparelser, hvorunder vi også
sørger for, at du tildeles de CO2-besparelser, som kan reducere din installationspris med op til 10-15
%, hertil kan vi udarbejde tilbud for løbende finansiering, så din investering ikke er ensbetydende med en
mærkbar forskel i din økonomi. Det behøver hverken at være dyrt eller omkostningsfuldt at opfylde dine
behov og samtidig passe på miljøet.
Den miljørigtige varmepumpe
Varmepumper bruger el, og alene det er nok til, at du som forbruger har en vis skepsis, når du overvejer at
gøre brug af varmepumpen i renoveringen, omlægningen eller fornyelsen af dit nuværende varmesystem.
Comfort Electronics imødekommer din skepsis, da forbrug af el jo i mange år har været lig med
ligegyldighed overfor både miljø og økonomi; men teknologisk udvikling har medført, at varmepumpen i dag
er ikke bare et alternativ, men også ofte en forbedring af dit varmesystem i både et komfort-, miljømæssigt
og økonomisk henseende.
En varmepumpe henter via en kompressor sin varmeenergi i naturen, det vil konkret sige fra jorden, luften
eller solen. Allerede hér ser du en fordel set i forhold til konventionel opvarmning, da du ikke gør brug
af de dyrebare fossile brændstoffer, som både er dyre, men også trækker veksler på jordens særdeles
sparsomme ressourcer og ved deres udvinding i stort omfang belaster miljøet.
En anden opsigtsvækkende fordel ved en varmepumpe er, at den producerer mere energi, end den
forbruger. Det betyder, at selvom energikilden blandt andet vil være givet ved tilførslen af el, så får du op
til fem gange mere varmeenergi ud af varmepumpen, end den forbruger. På den måde bliver energiprisen
pr. kWh varme samlet set lav og rent faktisk sammenlignelig med de billigste energikilder som eksempelvis
biobrændsel og fjernvarme. Desuden vil du i visse tilfælde spare omkostningerne til tilslutning og
abonnement til en kollektiv varmeforsyning som naturgas eller fjernvarme, som i øjeblikket skaber skyhøje
varmeregninger rundt omkring i mange danske hjem.
Vi sætter en ære i, at vores produkter udmærker sig både økonomisk og miljømæssigt, hvorfor du vil finde
en lang række af vore produkter på Energistyrelsens positivliste – og flere kommer til.

