
Du trænger vist til 
en ny varmeunit?  
Så kan du også spare på 
den kommende 
transportafgift- m3. 

Din eksisterende unit er snart 30 år 

gammel – måske utæt og delvis 

tilkalket i veksler samt aflejringer i 

øvrige komponenter. 

Hvor mange gange har du skiftet 

hårde hvidevarer i den periode? 

Termix har lavet en ny højisoleret Mou- TDunit, der passer på 

dine eksisterende rør. 

Hvad er bedre på den nye unit: 

1.Mindre varmetab pga topisolering. 

2.Bedre veksler til det varme vand (flere 
plader, bedre virkningsgrad) rigeligt med 
varmt vand også i forsyningens yderom-
råder og ved lavtemp. Bedre afkøling. 

3.Temperaturstyret ventil til veksleren 
(ingen tilkalkning) sørger for hurtig opstart. 

4.Ny type overtryksventil til koldt vand = 
ingen overløb ved overtryk. 

5.Bedre trykdifferensventil til 
radiatorkredsløbet. 
 
6.Nye rør, kraver og pakninger – ingen                               
utætheder. 

 

Den er konstrueret i samarbejde med Mou Kraftvarme og har 
de nyeste og mest effektive komponenter bla fra Danfoss  og 
prisen er bare rigtig – se næste side. 



 

I Mou  har 85% en Redanunit fra opstarten af  MKV  i 1990.          

Hvor træt og slidt er din Unit? 

Mou Kraftvarme tilbyder sine brugere med 
Redan-units muligheden for her og nu at få 
udskiftet den snart 30 år gamle fjernvarme unit 
med en ny højeffektiv og fuldisoleret unit til en 
fordelagtig pris 

Det kan betale sig at skifte frem for stadige 
reparationer med dyre komponenter og du 
sparer samtidigt på energien = kroner. 

Tænk på hvor ofte du skifter dine hårde 
hvidevarer. 

Vi tilbyder en ombytningsunit monteret af VVS’eren –  i 

stedet for en  standard 2-strenget direkte  Redan TD unit 

(som på billedet) – på ikke defekte eller mangelfulde rør til 

den lave pris af 10.800kr. incl. moms. 

a.  Hvis man har en ombygget unit vil der være en merpris for ændring af 

rørføring. Ved 1-strengede og indirekte(VX) anlæg – spørg om pris. 

b. Har man en unit med cirkulation på det varme vand vil der være en 

merpris for pumpe + påbygningssæt – spørg om pris. 

Man kan betale kontant, eller betale gebyr- og rentefrit : 220,-kr. incl. moms  

pr. måned i 4 år over varmeregningen. Ved anderledes dyrere units/inst.  er 

beløbet tilsvarende højere. Spørg om pris. 

For veksleren alene gælder, jfr. Energistyrelsens Standardværdikatalog: 

Skifte fra  ældre brugsvandsveksler til ny Termix  plusveksler sparer 523 kwh/år. 

Hertil kommer isoleringen af hele uniten. 

Unitten kan bestilles hos MKV eller VVS’eren. 


