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GreenPower Värmepumpar  
Miljövänlig värme med god ekonomi. 

 
 

SEMTIC Luft-/vatten värmepump, 
Luft värmepump är en miljövänlig 
och långsiktig teknik som i 
praktiken tar tempererad luft och 
förvandlar den till varmvatten för 
uppvärmning.  
 
SEMTIC Heating är i princip helt 
underhållsfri och mycket lönsam i 
längden. Semtic en komplett luft-
till-vattenvärmepump med mycket 
energieffektiv 
hetvattenuppvärmning. Genom att 
utnyttja förnybar energi från luft 
så blir systemet miljövänligt, 
högeffektivt och inte minst ett 
starkt ekonomiskt val med låga 
driftskostnader. 
 
Värmepumparna kan integreras 
även med andra energisystem 
som panncentral och 
solenergisystem. 
 
Värmepumparna kan också köras 
i kylläge varma sommardagar. 
 
Den fullständiga lösningen för 
villor, fastigheter, industrier, 
lantbruk och växthusanläggningar: 
 

• Varmvattengenerering 
året runt 

• Uppvärmning även under 
vintern 

• Ingår utan extra 
driftkostnad: Kylfunktion 
som då kan utnyttjas 
under sommardriften 

• Kan enkelt seriekopplas 
för större energibehov 

• Låg energiförbrukning 
• Hög energibesparing upp 

till 70% 
• Enkel installation 
• Fullständig 

installationsmanual 
medföljer 

• Fri installations support 
• Omfattas även av ROT-

avdraget (installation). 
 

Värmepumparna kan installeras 
som ett nytt eller förnyande 
värmesystem. Ni behöver inte 
byta ut existerande fungerande 
värmeanläggning, eftersom 
luftvärmepumpen är kompatibel 
med följande: 
 

• Golvvärme 
• Vattenburna element 
• Fläktkonvektorer 
• Rörvärmesystem 
• Mot accumulator tank 
• Solvärmesystem 

 
Semtic värmepumpar har 
mångårig driftsäkerhet där även 
en driftgaranti lämnas på 2år 
samt 5års kompressorgaranti. 
Kontakta gärna oss för mer 
information. Vi erbjuder även 
fördelaktig finansiering. 
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  TERCAX80 TERCAX110 
Effekt 9.8 kW 11 kW 
Drifteffekt 2.25 kW 2.5 kW 
Ljudnivå fläkt, Max dB 53 dB 55 
Köldmedium R407C R407C 
Storlek (B×H×D) 1067×1140×480 mm 1270×1205×480 mm 
Vikt 130 kg 155 kg 

 
  TERCAX160 TERCAX280 
Effekt 16 kW 28 kW 
Drifteffekt 3.8 kW 9.4 kW 
Ljudnivå fläkt, Max dB 58 dB 59 
Köldmedium R407C R407C 
Storlek (B×H×D) 1477×1199×480 mm 1265×1760×1020 mm 
Vikt 170 kg 300 kg 

 
  TERCAX560 TERCAX680 
Effekt 65 kW 68 kW 
Drifteffekt 18.9 kW 24.1 kW 
Ljudnivå fläkt, Max dB 61 dB 61 
Köldmedium R407C R407C 
Storlek (B×H×D) 1950×1930×1100 mm 1950×1930×1100 mm 
Vikt 805 kg 805 kg 

 


